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Skriv till 
Kyrkporten

Vad tycker du om Kyrkporten? 
Tyck till, skriv och berätta. Ge 
oss ris eller ros. Tipsa om 
ämnen du vill att vi tar upp.

Svenska kyrkan Sollentuna, 
Kyrkporten, Box 13, 191 21 Sollentuna 
E-post: kyrkporten@ 
svenskakyrkan.se

kyrkporten trycks på miljövänligt 
papper av edita bobergs som är  
ett klimatneutralt företag
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40. Kyrkoherden har ordet 

innehåll

Bikupor till Silverdal

Tack vare bina kan man öka den biolo-
giska mångfalden av blommor. 

– Antalet pollinerare minskar i naturen, 
berättar Wilhelm Landréus, biolog och före-
ståndare på Silverdals griftegård. Pollinerare 
som solitärbin, humlor och fjärilar mins-
kar. Främst på grund av att det gamla jord-
brukslandskapet försvunnit och ersatts av 
monokulturer som till exempel rapsfält.

Dessutom förtätas landskapen med hus 
och hårdgjorda ytor.

Nu surrar det för fullt i Silverdal. Som en del i församlingens 
miljöarbete har två bisamhällen installerats på griftegården.  
I vardera kupa bor cirka 20 000 bin.

– Vi har en fantastisks miljö här på 
Silverdals griftegård och det känns bra att 
vi kan använda den och bidra till att öka 
mångfalden av blommor genom våra nya 
kollegor. De ska hjälpa oss med att polli-
nera blommor på Silverdals griftegård och 
i det omkringliggande landskapet.

Som en bieffekt (!) kommer man så små-
ningom att kunna skörda honung. 

Tanken är att den ska finnas till försälj-
ning på Café Blå i Turebergskyrkan. • KP
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Nya tider
Hösten är här. För min egen del börjar 
ett nytt skede i livet. När detta nummer 
kommer ut har jag inget arbetsbord att 
sätta mig vid, inga kolleger att småprata 
med om vad det innebär att vara kvinna, 
hur man skriver ett testamente och andra 
saker som har avhandlats vid fikabordet 
under mina sex år här i Sollentuna för-
samling.

Jag ska byta jobb. Jag både fasar och 
längtar. Fasar för att släppa allt det 
gamla och trygga, längtar efter den pir-
riga känslan i magen inför allt det nya.

Det är inte så att jag går tomhänt. Nej, 
i bagaget har jag en enorm kunskap, om 
hur Svenska kyrkan fungerar och kom-
municerar. Projekten man fått fördjupa 
sig i här i församlingen har varit otaliga 
och krävande. Kolla På Gång-sidorna så 
förstår du vad jag menar (det är ingen 
självklarhet att en församling erbjuder 
så mycket verksamhet, tänk på att rösta 
i kyrkovalet den 17 september för att 
påverka vad vi ska satsa på).

Jag har sagt det och säger det igen. 
Församlingshuset var den bästa arbets-
plats jag kunde hamna på när jag flyt-
tade till Stockholm från Helsingfors. Jag 
kände mig både trygg och omhänderta-
gen, därför att jag upplevde att man såg 
människan. Att byta jobb innebar en stor 
förändring för mig, att dessutom flytta 
till en ny stad, ett nytt land och bli sambo 
gjorde omställningen desto kännbarare. 
Det är jag tacksam för.

Att ha fått göra Kyrkporten har varit 
ett fantastiskt jobb. Nu väntar nya även-
tyr och jobb, mer tid för skrivandet och 
samtidigt lite mer tid för familjen. Som 
tur var blir förändringen inte så stor 
denna gång.

God fortsättning!Sollentuna församling gav 100 000 till svälten i Afrika

FN larmade redan i februari om att 
människor dör av svält i delar av Sydsudan. 
Över 20 miljoner människor omfattas av 
hungerkatastrofen som berör människor i bland 
annat Nigeria, Sydsudan, Somalia, Etiopien och 
Uganda.

Det som till en början handlade om under- 
näring och hunger har i många delar nu över-
gått i regelrätt svält. Tiden håller på att rinna  
ut för 1,4 miljoner barn, rapporterar hjälp- 
organisationer.

Egen odling till altaret 

Det är Sven Johannesson, 
som i vanliga fall arbetar med 
diakoni, som har skapat de 
vackra buketterna. 

– Det är en förmån att få gå ut 
på morgonen och plocka blom-
mor som sedan ska pryda kyrkan. 
Jag behöver inte anstränga mig 
för att få famnen full. 

Att odla egna blommor till kyr-
korna är ett led i församlingens mil-
jöarbete och initiativet kommer från 
Rose-Marie Ederlöv som är kyrko-
gårdsföreståndare. I år provar man 
sommarflox, malvor, ringblommor, 
astrar och lejongap i blombänkarna. 

– Dels är blommorna 
vackra där de står och upp-
skattas av bin och humlor, 
de blir en prydnad i kyr-
korummet och det blir inte 
några transporter, berättar 
Monica Wahlgren som arbe-
tar på Sollentuna kyrkogård. 
• KP

Under sommaren har för-
samlingen odlat egna blom-
mor som sedan plockats för 
att bland annat pryda altaret i 
Sollentuna kyrka.

Sven Johannesson och Monica Wahlgren plockar egenodlade altarblommor

– Det här är mycket angeläget. Nu sänder vi 
på kyrkoherdens uppdrag 100 000 kr till akut-
stöd, till Sudan, Somalia och Etiopen, berättar 
ekonomichef Ann-Marie Molneryd.

– Jag är glad att vi i budget varje år avsätter 
mer än en halv miljon kronor för att kunna ge 
bidrag på detta sätt. Behoven är enorma. Och 
dessutom, på det här sättet är varje medlem i 
församlingen med och bidrar till den hjälp som 
så innerligt behövs, säger kyrkoherde Lasse 
Svensson.  • KP
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Det är tidig måndag efter-
middag. Vid fontänen mitt 
på Edsbergs torg har några 
människor samlats i solen.

Från en stolpe kraxar en 
kråka längtande mot tall-
rikarna på uteserveringen, 
medan de små gråsparvarna 
skuttar runt under borden 
och äter smulor. Mycket 
är som vanligt, men inte 
allt. Jag betraktar Staffan 
Simonsson när han under 
ett par minuter tar tillfället 
i akt att hälsa på några av 
människorna som sitter på 
bänkarna. Leendena kom-
mer lika naturligt som hand-
slagen. 

När vi promenerar vidare 
genom centrum syns en iver 
i hans ögon. Jag hör honom 
humma muntert för sig 
själv. Det är första gången 
han promenerar över tor-
get, som ligger ett stenkast 
från hans nya arbetsplats – 
Edsbergskyrkan. Fast egent-
ligen är avståndet obefint-
ligt. Allt eftersom jag pratar 
vidare med Staffan förstår 
jag att hans bild av kyrkan 
och tron inte på långa vägar 
ryms inom väggarna på en 
byggnad.  

– Jag trivs bäst i samvärlden, 
att möta människor där de är 
och vittna om evangeliet. 

Om samvärlden råkar vara 
en parkbänk, en kyrkbänk 
eller en flyttbil, det spelar 
honom inte så stor roll. Han 
nämner ett uttryck som en 
av hans förebilder, teologen 
Gustaf Wingren, myntat: 
”becoming human again”. 

– Jag tycker det samman-
fattar tron bra. 

Ta ansvar för varandra
När vi pratar kyrka så åter-
kommer Staffan gång på 
gång till det sociala ansva-
ret och vardagslivet. Det är 
här han ser kyrkans främ-
sta uppgift. Att hjälpa 
människor att ta ansvar för 
varandra, för skapelsen och 
det liv varje individ fått att 

Hemma på 
bortaplan

leva. Då måste budskapet 
också göras begripligt. 

Vid sidan av att möta 
människor och predika gil-
lar han bland annat goda 
viner och fotboll. Helst Pinot 
Noir från östra Frankrike 
och Zlatan Ibrahimovic. 
Men egentligen är det 
såklart Helsingborgs Henke 
Larsson och  Malmös 
Patrik ”Bjärred” Andersson 
han har starkast band till. 
Försiktigt och nästan lite 
högtidligt plockar Staffan 
fram HIF-emblemet. 

– Patrik är en av mina 
gamla konfirmander, lägger 
han till. 

Det blir en hel del fotboll 
framför teven eftersom hans 
fru Ulrika också är intres-
serad. Men även mycket fin-
kultur. Han har i princip 

alltid två aktuella biljetter 
till något kulturevenemang 
i byrålådan. Det som ligger 
och väntar när den här tex-
ten skrivs är operan Orfeus 
& Eurodike som spelas på 
Confidencen i Ulriksdal. 

Inte mycket  
som skrämmer 
Att Staffan skulle bli präst 
var något som blev tydligt 
i tonåren. Han var från 
början inriktad på att bli 
arkitekt och hann gå första 
årskursen på tekniskt gym-
nasium. Men en dag fick han 
prästtanken i huvudet och 
den kunde han inte släppa. 
   – Man skulle kunna säga 
att jag fick en kallelseupple-
velse. 

1983 vigdes han till 
präst i Lunds stift, där 
han blev kvar i 20 år med 
olika arbetsuppgifter. Han 
har arbetat i förortsmiljö 
i Helsingborg, på landet, 
på stiftsnivå, som skol-
präst, inom kriminalvår-
den, med diakoni. Ja, hans 
cv är långt redan innan vi 
hunnit nämna Kalifornien, 
Högalidskyrkan och Lidingö 
församling. 

Han trivs lika bra på fritidsgården, som på golfbanan eller i kyrkan.  

Dessutom är han arkitektoniskt intresserad och har en drivkraft att  

skapa och bygga. I september välkomnas Staffan Simonsson som ny  

präst och distriktschef i Edsbergskyrkan. 

”Jag trivs bra på bortaplan, 
ute på torget, på fritidsgården, 

bland människor”
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Hemma på 
bortaplan

Stola: En av de saker han 
gärna visar upp är hans privata  
stola skapad av hans barns 
moster, Annica Petersson. En 
av bilderna föreställer berät-
telsen om kvinnan vid Sykars 
brunn i Johannesevangeliet, en 
central bibeltext för Staffan. 

Golfboll: Ett av Staffans 
stora intressen är golf. Här 
är en boll från förra årets 
Pergis, en cup för anställda och 
förtroendevalda inom Svenska 
kyrkan.  

HIF: En gång helsingborgare, 
alltid helsingborgare. När det 
kommer till fotboll är det näm-
ligen bara ett lag som gäller för 
Staffan. 

– Jag är väl en pilgrimssjäl, 
säger Staffan och skrattar. 

Antagligen är det därför 
han vågat ge sig ut på nya 
farvatten så många gånger. 

– Jag trivs bra på borta-
plan, ute på torget, på fritids-
gården, bland människor.

Under åren som utlands-
präst i Kalifornien visste 
han sällan hur arbetsdagen 
skulle sluta. Ibland innebar 
tjänsten att stötta anhöriga 
vid tragiska dödsfall och 
ibland handlade det om att 
ordna transport och bära 
flyttlådor när någon blivit 
hastigt vräkt. 

– Det är väldigt få situa-
tioner som skrämmer mig 
nu för tiden och jag tror 
att jag har en förmåga att 
skapa trygghet och tillit runt 
omkring mig.

14 september börjar 
Staffan sin tjänst i Edsberg. 
Eftersom några kanske reage-
rar på hans långa cv vill han 
poängtera att hans avsikt är 
att bli långvarig i Edsberg. 

– Jag tror att det här blir 
den sista förändringen i 
arbetslivet, säger Staffan 
hoppfullt. 

Johannes Nordemar 
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Dansen är 
en gåva

Emma Grennard har en yrkeskombination som är rätt unik. 
Förutom att vara diakon är hon utbildad danspedagog och dan-
sare. Hur gick det till?

Sex år gammal gick hon förväntansfull till sin första balett-
lektion i Värmland där hon bodde. 

– I min familj uppmuntrades barnen att söka konstnärliga 
uttryck. För mig blev det dans, mina syskon spelade olika 
instrument. 
I tonåren tog dansen upp mer och mer tid och när Emma väl fått 
gymnasiet avklarat packade hon ned tåspetsskorna i resväskan 
och flyttade till Oslo och påbörjade en utbildning på balettaka-
demien. Efteråt studerade hon till danspedagog på dåvarande 
danshögskolan i Stockholm.

– Jag har aldrig haft en längtan av att stå på scen. Min driv-
kraft har alltid varit att få eleven att känna kärleken till dansen, 
säger Emma som alltid undervisat i dans.

Hon ser dansen som en gåva.
– Jag har alltid tyckt om att öva teknik och lära mig. Att 

behärska kroppen som instrument för att sedan kunna skapa ett 
konstnärligt uttryck. Vi har olika gåvor, sjunga, teckna, en del 
är bra på matematik och andra på att prata. Det är viktigt att vi 
tar vara på dem.

Efter flera år som danslärare förstod Emma att tiden var 
mogen att gå vidare och bli diakon. Då hade hon redan studerat 
till socionom. 

– Jag fick ett kall från Gud redan i gymnasiet, men jag kände på 
mig att det var något som skulle bli verklighet senare i mitt liv. 

Idag är Emma Grennard glad över att kunna kombinera de 
båda rollerna.

– Redan på gymnasiet gick jag på Anette Sundell-Liljedahls 
kurser, hon är en av frontfigurerna inom liturgisk dans. Jag 
minns att jag fick lära mig att dansa Fader vår, som hon har  
koreograferat, och som jag själv lär ut idag. 

Hon har dock varit noggrann med att tydliggöra dansens roll 
i kyrkan för sig själv. Frågan om man skall dansa i kyrkan kan 
fortfarande vara laddad för många människor.

– Att be för mig kan vara att dansa Fader vår. För mig är det 
samma sak, även om det är uttryckt på lite olika sätt. Det är 
självklart att lovsjunga Gud, på samma 
sätt kan man lovdansa Gud, gestalta en 
bibeltext eller bön genom en dans. Det 
handlar om att bredda uttrycken i guds-
tjänsten, att med dansens hjälp rikta 
blicken uppåt mot Gud.

Hon betonar också att dansen är 
en läkande kraft som påverkar oss på 
många sätt – vilket forskningen också 
visar.

– När jag arbetade som diakon i Ekerö 
pastorat erbjöd vi tjejer i högstadiet som 
inte mådde så bra möjligheten att gå på 
en danskurs i kyrkan. Vi såg att det gav 
resultat och att de mådde mycket bättre 
när de fick dansa.

Just nu förbereder Emma sig inför hös-
tens två danskurser på S:t Larsgården. 
Lektionerna kommer att starta den  
5 september, och hon kommer att ha två 
grupper. En för vuxna och en för barn 
från sju till nio år. 

– Lektionen inleds med en kort bön och fortsätter som en van-
lig dansklass med uppvärmning, teknikövningar, koreografi och 
stretchning. Under hösten kommer vi att öva på en koreografi vi 
ska framföra på en gudstjänst. Jag ser verkligen fram emot det 
här.

   Helene Holmström

Dansen är både ett uttryck för min kreativa ådra och  

för min tro, menar diakonen Emma Grennard.

Emma Grennard har en unik 
yrkeskombination. Förutom 
att vara diakon är hon utbildad 
danspedagog och dansare. 
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65 937 
Så många deltagare samlade församlingen i olika 
gudstjänster och förrättningar vid  1 796 tillfällen under 
2016. 

Hur gör man reformationen intressant 
för barn? Jo, genom att få skriva egna 
psalmer till modern musik.

Sammanlagt 360 skolbarn i Sollentuna 
mellan 9 och 13 år får möjligheten att 
delta i projektet. 

Syftet är att eleverna får tillgång till ett 
av våra kulturarv, den svenska psalm-
boken genom att tala om reformatio-
nens och Martin Luthers betydelse för sin 
samtid och vår egen tid.

– Luther översatte Bibeln till modersmålet 
så att folk skulle få reflektera själva över tron, 
berättar kyrkomusikern Maria Starborg som 
är projektledare för Sjung med Luther.

Utifrån Luthers idé att sjunga världs-
liga visor med kyrklig text har försam-
lingens musiker gjort en inventering 
av melodier som fungerar till barnens 
psalmtexter. Vilka låtar gnolar barn till 
idag? Jo bland annat Ted Gärdestad. Inte 
bara låtar från Idol.

Barnens psalmer kommer sedan att 
presenteras genom teater i en Sing-along-
konsert tillsammans med Kulturskolans 
orkester.

– Barnen får med sig sångerna de 
sjungit ur Barnens psalmbok hem, även 
om det inte blir med guldband och röd 
pärm utan i digital form.

Barns funderingar på Gud kan komma 
lite när som, beroende på om de upplevt en 

förlust eller om det finns troende i släkten. 
När barn kan tänka symboliskt och abstrakt 
kommer också de stora världsfrågorna.

– Visst tänker barn på Gud och livets 
mening. Frågor kring vem man är på 
jorden är ofrånkomlig. Då gäller det att 
vuxna inte projicerar sina egna rädslor 
eller sin egen ryggsäck som gör att de inte 
kan hantera frågan.

Marie Starck

Får även barn skriva psalmer? 
Självklart, anser kyrkomusikern 
Maria Starberg. I höst kommer 
360 sollentunabarn få 
möjlighet att skriva en egen 
Barnens psalmbok. Tillsammans 
med Kulturskolans orkester 
blir det sedan en Sing-along-
konsert.

Barn får skriva texter  
till Ted Gärdestads låtar

Freedom Singers sjöng för frihet
Under ett par veckor i augusti hade Sollentuna 
besök av körsångare från Burma. 

Kören heter Campus Choristers och har tidi-
gare varit studenter vid Myanmar Institute of 
Theology i Yangon (tidigare huvudstad och Bur-
mas största stad). Det var Sollentuna och Nacka 
församlingar som bjöd in kören och det blev 
möjligt genom stöd från Stockholms stift och 
Lunds Missionssällskap.

Kören fick möta svenska korister och tillsam-
mans blev de gruppen Freedom Singers och med-
verkade i gudstjänster och konserter. Ledare var 
Karin Runow, kyrkomusiker i Sollentuna församling 
och Sally Aung som är gästkörens dirigent.

Utbytet koordinerades av Eva-Maria Munck, 
född och uppvuxen i Sollentuna, men numera 
bosatt i norra Thailand tillsammans med sin bur-
mesiske make Samuel.

– Musik, kyrka och internationella frågor har 
länge varit en stor och berikande del av mitt 
liv, säger Eva-Maria. Jag brinner för att skapa 
musikaliska möten mellan människor från olika 
kulturer och bakgrunder och det är så roligt att 
vara hemma i Sollentuna och få medverka i det-
ta körprojekt. Konserten i Turebergskyrkan med 
temat ”Human beings not for sale” blev fantas-
tisk. • KP

Bönen kan se ut på olika sätt
Dagens definition av bön är för snäv enligt Linda Woodhead, brittisk professor i religionspsyko-
logi. Vi behöver nya sätt att prata om vad bön är, menar hon.

- Bön kan användas för alltifrån att uttrycka kärlek till Gud, småprata med en avliden,  
tömma sig på tankar, skriver Kyrkans tidning.

Många använder sig av bön när livet krisar, trots att vi lever i ett sekulariserat samhälle. • KP



9

För 2018 finns det många olika konfirmationsalternativ. I Sollentuna församling 
kan du välja på flera alternativ, bland annat i Åre, Roslagen och Gotland.

En tid för frågor

Erik Olebark är ungdomspräst och en av konfirmations-
samordnarna i Sollentuna församling 

− Jag tycker att det är en fantastisk möjlighet för unga 
under konfirmationstiden att få 
tid att ställa sig frågor som: “Vem är jag? Vad vill Gud? 
Finns Gud? Vad vill jag med mitt liv? Varför finns döden?” 
Att få brottas med livets stora frågor, säger Erik.

Han berättar att det finns många nya spännande konfir-
mationsalternativ för 2018.

− Vi kommer exempelvis att ha en teatergrupp. Där ska 
vi bland annat arbeta med våra många roller att vi ofta bär 
som masker. Under konfirmationen får vi öva oss på att 
blicka in under våra masker och släppa in andra i våra liv.

Det blir även konfirmationsläger i Trysil på sportlovet, 
men mycket undervisning sker redan innan lägret under 
november och december.

− 2018 kommer vi ha plats för cirka 360 till 370  
konfirmander. Tio grupper allt som allt. Inbjudan till alla 
som fyller 15 år under 2018 har skickats ut i augusti och 
informationsträffar kommer ordnas inför konfirmationen. 
Sista anmälningsdag är 15 september. Och jag kan säga att 
det är få som inte brukar säga att konfirmationstiden har 
varit deras bästa tid i livet. 

Brigitta Stolt 
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Tillsammans 
genom sorgen
Madeleine var 16 år då hennes pappa dog en plötslig och 

oväntad död. Över ett år senare kände hon sig redo att 

börja bearbeta sorgen, och gick med i kyrkans sorgegrupp.

– I början kändes det konstigt. Jag är 
ingen person som har särskilt lätt för att 
prata om känslor, säger Madeleine.

Men när hon börjar berätta om hur 
hennes pappa dog, märks det att hon 
bär på en tung erfarenhet.

Det tog tid att inse vad som hänt
– Det kom ifrån ingenstans. Han var 

59 år gammal och befann sig på ett flyg-
plan när hans hjärta plötsligt slutade 
slå. 

Kort efter hennes 
pappas död kon-
taktade skolkura-
torn henne för sam-
tal. Madeleine gick 
dit men kände inte 
att det var något för 
henne.

– Kanske var det 
för tidigt, hans död kom ju så plötsligt. 
Det tog lång tid innan jag insåg att allt 
inte var som vanligt. 
 
Kompisarna ville hjälpa  
men kunde inte förstå 
Några månader senare blev hon tipsad 
om sorgegruppen i kyrkan. Men till en 
början sa Madeleine nej. Det hade gått 
ett halvår och det kändes fortfarande för 
tidigt. Ett år senare kom det ett vykort 
ifrån församlingen om att en ny sorge-
grupp skulle starta. Då kändes det rätt.

– Tidigare hade jag tryckt bort många 
känslor. Och att prata med kompisar 
gick inte så bra. De sa att de förstod och 
ville hjälpa till men de kunde inte för-
stå. Det var nog lika jobbigt för dem 
som för mig.

Medan vissa vänner gled ifrån, fick 
hon en del nya vänner. I sorgegruppen 
var de sex tjejer i ungefär samma ålder. 
Hon kände ingen av de andra sedan 
tidigare, men det gick förvånansvärt 
lätt att öppna sig.

Alla känslor revs upp på nytt 
– Det var en speciell känsla. Man fick 
vara ledsen, samtidigt som vi också 

skrattade och hade kul. 
Man fick en chans att 
berätta – folk lyssnade 
och brydde sig. Det var 
skönt men samtidigt 
väldigt jobbigt.

Mötena i gruppen var 
väl uppbyggda, menar 
Madeleine, det fanns 
en röd tråd. Vid vissa 

tillfällen blev det särskilt känslosamt. 
Bland det jobbigaste var den gången de 
skulle prata om dödsorsaken.

Det kändes lite som att ta ett steg till-
baks, eftersom alla känslor och minnen 
revs upp på nytt.

Det viktigaste med sorgegruppen, 
menar Madeleine, var förståelsen och 
gemenskapen. Sorgen kändes väldigt 
nära i två, tre år – trots att hon kunde 
skratta och vara glad emellanåt. Detta 
var något som omvärlden inte alltid för-
stod.

– När det såg ut som om jag börjat 
gå vidare tänkte folk, jaha, nu är allt 
okej igen. Men så var det inte alltid. Då 
kunde det kännas jobbigt att behöva 
förklara varför man inte var så glad vid 
vissa tillfällen. 
 

Ingen enkel lösning 
Ibland önskar Madeleine att folk skulle 
ha större förståelse för vad de som sör-
jer går igenom. Men å andra sidan, 
säger hon, vill man ju samtidigt att folk 
ska prata med en som vanligt.

Det finns kanske ingen enkel lösning. 
För sorgen, menar hon, kommer alltid 
att finnas kvar. Och vid vissa tillfällen 
känns det extra tufft. Ett sådant tillfälle 
var då hon tog studenten.

– Då kändes det att det saknades en 
person där. Men man måste leva vidare, 
det vet jag att min pappa hade velat.

                                     Anna Jonasson

”Kanske var 
det för tidigt. 

Hans död kom 
ju så plötsligt”

VARA MED I EN SORGEGRUPP
 I en sorgegrupp kan de som förlorat någon 

få träffas och samtala. Det finns möjlighet 
att dela med sig av tankar och känslor till 
andra som är i samma situation. Tillsammans 
försöker man bearbeta sorgen och hitta en 
väg tillbaka till livet.

 Sorgegrupperna är små med 5-8 deltagare 
som träffas med erfarna ledare. Alla är väl-
komna oberoende av livsåskådning. 
Grupperna är avgiftsfria eftersom verksam-
heten bekostas av medlemsavgifter. 

 Sollentuna församlings sorgegrupp vänder 
sig främst till dig som mist en nära anhörig, 
make/maka, partner eller sambo. Gruppen 
startar den 12/9 kl 17.30 i Turebergskyrkans 
bibliotek. Info: diakon Petra Hellström, 
08-505 514 74 eller petra.hellstrom@
svenskakyrkan.se
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Din röst spelar roll 
i kyrkovalet
Snart är det kyrkoval. Den 17 september får alla som är medlemmar i Svenska kyrkan 
och har fyllt 16 år rösta. Men varför ska man rösta i kyrkovalet, spelar det egentligen 
någon roll? ”Ja, med din röst har du möjlighet att påverka hur kyrkan utvecklas och 
din röst väger tungt”, säger Kyrkomötets ordförande, Karin Perers.

Öppen förskola, gemenskap för äldre, 
integration av nya svenskar, stöd till 
människor i sorg, kris eller utsatthet. 
Utöver att fira gudstjänst gör Svenska 
kyrkan mycket av det som många tycker 
är viktigt när samhällets funktioner inte 
riktigt räcker till. Alla som vänder sig till 
kyrkan får del av besluten i kyrkan, där-
för har kyrkovalet större betydelse än vad 
många kanske tror.

– Kyrkovalet är den största manifesta-
tionen för demokrati i vårt land, vid sidan 
av de formella valen till samhällets beslu-
tande organ. Nära 700 000 människor 
röstade i senaste kyrkovalet 2013. Ändå 
är det bara cirka 13 procent av alla kyr-
kotillhöriga. Varje röst väger därför 
mycket tungt, säger Karin Perers.

Sedan 2013 är hon ordförande för 
Kyrkomötet, Svenska kyrkans högsta 
beslutande organ. Sitt första förtroen-
deuppdrag fick hon när hon som mycket 
ung flyttade till Stockholm. Det som 
lockande Karin Perers då, och fortfa-
rande lockar, är att få vara med och 
påverka inriktningen på kyrkans arbete. 
Men det är inte nödvändigt att vara för-

troendevald för att påverka, det räcker 
med att rösta i kyrkovalet.

– När du röstar kan du påverka vilka 
som ska vara med i kyrkofullmäktige som 
styr inriktningen på verksamheten i din 
församling där du bor. 

Att använda sin möjlighet att påverka 
handlar alltså om att ta reda på vad kan-
didaterna till kyrkofullmäktige vill med 
kyrkans verksamhet. Att inte ta tillvara 
sin röst, är att lämnar walk over och låta 
andra bestämma.

– Eftersom varje röst väger så tungt, 
kan resultatet bli att kyrkan får andra 
beslutsfattare och därmed annan inrikt-
ning än den som ”soffliggaren” hoppas 
på, säger Karin Perers.

Ragna Tamsen

”Att inte ta tillvara 
sin röst, är att lämnar 

walk over och låta andra 
bestämma”
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Kyrkovalets 
möjligheter
Du som medlem bestämmer vem som i fyra år  

ska vara din röst i kyrkans beslutande organ

Så här går valet till!    sid 14

Presentation av nomineringsgrupperna i bokstavs- 
ordning i valet till Kyrkofullmäktige i Sollentuna:

Borgerligt alternativ    sid 16 
Centerpartiet     sid 18 
FiSK – Fria liberaler i Svenska kyrkan sid 20 
Frimodig kyrka     sid 22 
POSK – Partipolitiskt obundna  
i Svenska kyrkan     sid 24 
Socialdemokraterna     sid 26 
Sverigedemokraterna    sid 28

Kandidater till kyrkovalet på regional   
och nationell nivå:

Val till kyrkomöte och  
stiftsfullmäktige     sid 30

Text: Marie Starck  
Foto: Theresia Jatta Kölin   
Helene Homström (sid 22, 23)  
Marit Solblad (sid 30)

KYRKPORTENS STORA VALBILAGA  
INFÖR KYRKOVALET 17 SEPTEMBER
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Borgerligt alternativ vill satsa 
på lokal hjälpverksamhet, lyckad 
integration och minskat utanförskap. 
Man vill också bygga, äga och hyra ut 
ett vård- och omsorgsboende till en 
ideell vårdgivare.

Vilken är er hjärtefråga?
– Fler församlingsmedlemmar, aktiva som passiva, 

ska uppleva att församlingen är en omistlig del av sam-
hället, är relevant och spelar roll i livets olika skeden. 
Vi brinner också för lokal hjälpverksamhet, lyckad in-
tegration och minskat utanförskap.

Vad har er nomineringsgrupp lyckats med 
under föregående mandatperiod?

– Vi har fört en ansvarsfull ekonomi med låg 
kyrkoavgift som förutsättning för bra och bred 
verksamhet idag och framåt. Några nedslag: S:t 
Eriks kyrka behålls och en askgravplats anläggs. 
Integrationssatsningar som Vidga Ditt hjärta och 
Vinternatt. Konfirmationssatsningar med låga avgif-
ter. Möjlighet för medlemmar att gratis låna lokaler 
för dop- och bröllopsfester. Miljödiplomering.

Vad vill ni i er nomineringsgrupp göra för 
att hjälpa utsatta grupper? 

– Stöd till nyanlända och människor som hamnat 
utanför. Ta tillvara de som idag inte är engagerade i 
församlingen men som vill göra goda insatser. Ge öka-
de resurser för diakoner och frivilliga att bredda och 
finna kompletterande vägar till mer uppsökande verk-
samhet hos ensamma äldre.

Ska Svenska kyrkan fortsätta vara huvud-
man för begravningsverksamheten?

– Ja. Så länge staten vill att Svenska kyrkan ska vara 
huvudman. På sikt måste Stockholm och Tranås, där 
kommunerna är huvudmän, ha samma begravnings-
avgift som övriga.

Hur kan kyrkan vara relevant för alla 
människor i Sollentuna?

– Genom att arbeta aktivt och brett för utsatta och 
vara en aktiv aktör i integrationen av nyanlända. Vi 
vill öka samarbetet med kommunen där vi har kom-
petens, exempelvis verksamhet för barn, ungdom och 
äldre samt stöd för utsatta. Information om familje-
rådgivning, sorgegrupper och andra verksamheter 
som verkar lite i det fördolda. Vara synlig i fler ak-
tiviteter än de traditionellt kyrkliga. Vara ”modiga-
re” i samhällsfrågor. Öka kulturutbudet i våra kyrkor. 
Sänka trösklarna – även den ovane kyrkobesökaren 
ska vara bekväm i kyrkan. Undersöka vad medlem-
marna vill ha ut av verksamheten.

Hur ska församlingen jobba vidare för att 
bli mer klimatsmart?

– Fortsätta arbetet som initieras av miljödiplome-
ringen. Arbeta långsiktigt i den ”ledningsorganisa-

 En folkkyrka med låg avgift
 Hjälp på hemmaplan för de utanför
 Lyckad integration viktig för oss alla 
som bor här.

 Vård- och omsorg med kristen profil som
alternativ till kommun och kommersiella 
aktörer

 Barn- och ungdomsverksamhet om möjligt
utan avgift så alla kan vara med

Borgerligt alternativ

VIKTIGA  
FRÅGOR5

Björn Karlsson,  
första namn på  
Borgerligt alternativs 
lista.
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tion” som var resultatet. Vi ska vara och upplevas som 
en föregångare. Och leva som vi lär för att medlemmar 
ska inspireras att göra detsamma. 

Hur vill ni hjälpa människor att leva  
var-dag-med-gud?

Se svar på frågan om hur kyrkan kan vara relevant 
för alla medlemmar.

Inom de närmsta fem åren – vad vill er 
nomineringsgrupp satsa på?

– Fortsatt verksamhet under ansvarsfull ekonomi 
med låg kyrkoavgift. Bygga, äga och hyra ut ett vård- 
och omsorgsboende till en ideell vårdgivare. Mer lokal 
hjälpverksamhet och vara en aktiv aktör för ett lyckat 
integrationsarbete. Utveckla och stödja frivilligas in-
satser då de är omistliga för församlingens utveckling. 
Etablera närvaro i Väsjöområdet. Fråga medlemmar-
na vad de vill ha ut av verksamheterna och satsa på det.

Hur tycker ni att församlingen kan synas  
i Väsjön?

  – Genom en egen ”Kyrksal” eller ett ”andligt rum”, 
ensam eller helst tillsammans med exempelvis Stora 
Sköndal i ett Vård- och omsorgsboende eller förskola. 
Edsbergskyrkan är ”huvudkyrka ” i distriktet.

Valsedel för Borgerligt alternativ
med namn på kandidater 
till Kyrkofullmäktige.

VIKTIGA  
FRÅGOR
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Centern vill utveckla diakonin och 
kyrkans sociala ansvarstagande, 
bland annat genom att driva 
verksamheter inom vård och omsorg. 
Medlemmarnas delaktighet är också 
en viktig fråga.

Vilken är er hjärtefråga?
– Att utveckla diakonin och bygga upp kontakterna 

mellan kommunen, kyrkan och andra ideella frivillig-
organisationer. Vi vill medverka till en öppen och grön 
folkkyrka, präglad av medmänsklighet och socialt an-
svar. Kyrkan ska bidra till trygghet, ökad samhörig-
het och en fördjupad framtidstro.  Vi vill också se en 
lättillgänglig modern kyrka som präglas av delaktig-
het, respekt och glädje. Självklart tar vi avstånd från 
rasism och främlingsfientlighet.

Vad har er nomineringsgrupp lyckats med 
under föregående mandatperiod?

– Vi har lyft frågor om miljöarbetet och medver-
kat till att församlingen blivit miljödiplomerad. 
Centerpartiet har bidragit till en breddad inriktning 
mot diakoni, bland annat genom att stödja försam-
lingens planering av boenden inom äldreomsorgen.

Vad vill ni i er nomineringsgrupp göra för 
att hjälpa utsatta grupper? 

– Centerpartiet vill stärka kontakterna mellan kyr-
kan, kommunen och frivilligorganisationerna. Barn– 
och ungdomsperspektivet ska finnas med i alla viktiga 
beslut. Vid kriser och katastrofer ska kyrkan stå nära 
människorna genom ökad synlighet och närvaro även 
utanför kyrkobyggnaderna. Präster och diakoner ska 

vara ett naturligt inslag i vardagslivet. Kyrkan bedri-
ver också ett viktigt internationellt arbete.  

Ska Svenska kyrkan ska fortsätta vara hu-
vudman för begravningsverksamheten?

– Ja. Svenska kyrkan har en lång tradition av att vår-
da och sköta om kyrkogårdar. Ofta hör kyrkogårdar-
na ihop med kyrkobyggnaderna. Ett fortsatt huvud-
mannaskap skulle garantera långsiktighet och värna 
om det kristna budskapet, vilket ökar förutsättning-
arna för ”stillhet och ro”. 

Hur kan kyrkan vara relevant för alla 
människor i Sollentuna?

– Centerpartiet vill se en kyrka byggd underifrån, 
där medlemmarna kan vara med och påverka. All 
verksamhet inom Sollentuna församling ska bedrivas 
multikulturellt, öppet och inkluderande.  

Hur vill ni att församlingen ska jobba  
vidare för att bli mer klimatsmart?

–Vi vill stödja församlingens väl genomför-
da miljöarbete, även efter miljödiplomeringen. 
Förutsättningarna ska stärkas för att fortsätta sprida 
kunskap, så att miljöfrågorna fortsätter vara en natur-
lig del av det dagliga arbetet. 

 Framtidstro
 Diakoni
 Medmänsklighet
 Hållbarhet
 Trygghet

Centerpartiet

VIKTIGA  
FRÅGOR5

Bernt Josephson, 
första namn på
Centerpartiets lista.



19

Hur vill ni hjälpa människor att leva  
var-dag-med-Gud?

– Genom att ge säkra förutsättningar för en regel-
bunden och långsiktig tillväxt. Våra kyrkor ska stimu-
lera möten mellan människor, bland annat med hjälp 
av gudstjänster, musik, meditation, och själavård. 
Kyrkan ska vara aktiv i miljöer med många ungdomar.

Inom de närmsta fem åren – vad vill er 
nomineringsgrupp satsa på?

– Centerpartiet vill utveckla diakonin och kyrkans 
sociala ansvarstagande. Församlingen ska kunna byg-
ga upp och äga verksamheter inom vård och omsorg. 
Driften ska skötas av en eller flera långsiktiga aktö-
rer. För att nå nya målgrupper och yngre generatio-
ner krävs utveckling av kommunikation via sociala 
medier.

Hur tycker ni att församlingen kan synas  
i Väsjön? 

– Vi kommer att fortsätta delta i diskussionerna om 
förskolor och äldreboenden i kyrkans regi men också 
om en naturlig mötesplats för de boende i samverkan 
med flera aktörer.

 

Valsedel för Centerpartiet med namn 
på kandidater till Kyrkofullmäktige.

VIKTIGA  
FRÅGOR
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Ensamma äldre, förbättrad 
integration och en ungdoms-
mottagning på Livscentrum är  
några viktiga frågor för FISK. 
Men också fler unga bland de 
förtroendevalda. 

Vilken är er hjärtefråga?
– Diakonin. Vi vill fortsätta det diakonala arbetet 

och om möjligt utöka detta.

Vad har er nomineringsgrupp lyckats med 
under föregående mandatperiod?

– FISK har verkligen gjort skillnad när det gäller 
att vi som församling skulle hjälpa de utsatta EU-
migranterna och inte låta folk sova ute när tempera-
turen sjunker under noll. Vi har också deltagit i de 
gemensamma och viktiga besluten kring bland annat 
den blivande askgravlunden vid S:t Eriks kyrka och en 
ny orgel i Sollentuna kyrka.

Vad vill ni i er nomineringsgrupp göra för 
att hjälpa utsatta grupper?

– När det gäller flyktingar och invandrare vill vi arbe-
ta tillsammans med kommunen och andra med att för-
bättra integrationen, bland annat genom att fortsätta 
med Språkcaféet och läxläsning på Rudbecksskolan. 
Dessutom upplåts en av församlingens fastigheter till 
boende för en grupp ensamkommande.

Diakoner och volontärer från församlingen ska ock-
så i fortsättningen arbeta för att förbättra ensamma 
äldres situation och ensamstående föräldrar. Vi vill 
också stödja och värna utsatta barn och ungdomar till-
sammans med kommunen och andra organisationer.

Arbetet med Sollentuna Hjälpförening kan om 
möjligt utökas. Hjälpföreningen samlar ihop pengar  

genom olika aktiviteter för att församlingens diakoner 
kan dela ut till behövande.

Livscentrum ska absolut behållas och förstärkas. 
Personer med psykisk ohälsa ökar i vårt samhälle och 
diakoner och Livscentrum har kompetens att hjälpa 
och stödja.

Ska Svenska kyrkan fortsätta vara huvud-
man för begravningsverksamheten?

– Denna fråga ägs inte av församlingen, men kom-
mer säkerligen att diskuteras mycket under komman-
de mandatpriod.

Hur kan kyrkan ska vara relevant för alla 
människor i Sollentuna?

– Kyrkan måste ha något att erbjuda alla, aktiviteter 
för alla människor i alla åldrar. Stommen är mässan 
där alla kan vara med. Där finns det ofta också nå-
gon aktivitet för barnen. Vi har också körer för gam-
mal och ung, babysång, sorgegrupper och andra sam-
talsgrupper,  ungdomshäng, retreater, alpha-grupper, 
konfirmationsgrupper och pilgrimsvandringar. 

Hur vill ni att församlingen ska jobba  
vidare för att bli mer klimatsmart?

– Vi tycker det är mycket lovvärt att Sollentuna 
Församling är nu miljöcertifierad och att man nu går 
vidare med fas två av miljöutbildningen som vänder 
sig till alla församlingsanställda.

 Att kyrkan ska vara öppen för alla
människor oavsett bakgrund

 Att kyrkan tar ett stort socialt ansvar
 Att kyrkan har en stark diakoni
 Att kyrkan ger levande och givande mässor
 Att kyrkan fylls av sång och musik

FiSK – Fria liberaler i Svenska kyrkan

VIKTIGA  
FRÅGOR5

Britt-Marie Lindberg, 
första namn på FiSKs 
lista
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Hur vill ni hjälpa människor att leva  
var-dag-med-Gud?

– Kyrkan ska finnas för församlingsborna varje 
dag, dygnet runt. Det kan till exempel vara en lunch 
i Café Blå, en andakt eller en mässa. Eller kanske en 
pilgrimsvandring.

Inom de närmsta fem åren – vad vill er 
nomineringsgrupp satsa på?

Vi vill utveckla och förbättra diakonin. Bidra till inte-
grationen i Sollentuna. Utöka Livscentrum med bland 
annat en ungdomsmottagning. Församlingens engage-
mang på häktet med en präst och musiker. Miljöarbete 
och hållbarhet. Dopet – Konfirmationsdeltagandet 
ska procentuellt öka bland Sollentunas invånare. 
Kommunikation är ett viktigt förbättringsområde 
för kyrkan för att nå ut bättre till alla. Kyrkolokal 
i Väsjön. Undersöka möjligheten för ett boende med 
kristen inriktning för äldre, kanske ett vård- och om-
sorgsboende eller trygghetsboende. Sjukhuskyrka i 
nya Sollentuna sjukhus. Verka för att få in fler unga 
människor bland de förtroendevalda

Hur tycker ni att församlingen kan synas  
i Väsjön?

– FISK vill att församlingen ska ha en egen kyrko- 
lokal i Väsjöområdet. Den ska kunna användas på oli-
ka sätt, till exempel för Öppen Förskola, mässa, ung-
domssamlingar och babysång.

 

Valsedel för FiSK – Fria liberaler i Svenska kyrkan med 
namn på kandidater till Kyrkofullmäktige.

VIKTIGA  
FRÅGOR
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Frimodig kyrka vill ha en mer 
Kristuscentrerad och mindre politiskt 
styrd kyrka. Levande gudstjänster 
att känna igen sig i och fördjupad 
undervisning är andra viktiga frågor.

Vilken är er hjärtefråga?
– Att Jesus Kristus ska vara kyrkans centrum istäl-

let för de politiska partier och ideologier som nu styr 
kyrkan. Vi brinner för undervisning för barn, unga 
och vuxna. 

Vad har er nomineringsgrupp lyckats med 
under föregående mandatperiod? 

– Vi har ifrågasatt politiseringen av Svenska kyrkan 
och pekat på behovet av undervisning för alla åldrar. 

Vad vill ni göra för att hjälpa utsatta grupper? 
– Vi tror på en kyrka som finns tillgänglig för alla 

och är närvarande. Församlingen ska vara en aktiv 
del av det lokala hjälparbetet.  När det gäller gamla 
och sjuka kan det handla om hembesök. Nya svensk-
ar kan behöva hjälp med språket. Ekonomiskt utsatta 
och hemlösa kan behöva hjälp med mat och pengar. 

Ska Svenska kyrkan fortsätta vara huvud-
man för begravningsverksamheten? 

– Ja, om staten och kommunen så önskar.

Hur ska kyrkan vara relevant för alla 
människor i Sollentuna? 

– Genom att klart och tydligt förkunna evangelium, 
att Gud är allas fader och skapare, att Jesus Kristus 
är frälsaren och att den helige Ande är tröstaren och 
hjälparen.

Hur vill ni att församlingen ska jobba  
vidare för att bli mer klimatsmart? 

– Församlingen kan bli mer klimatsmart genom en 
effektiv resurs- och energianvändning. Det är också 
viktigt att se över isolering i byggnader och verknings-
grad i värmesystem. En annan viktig fråga är tjänste- 
cyklar för utlåning till anställda för klimatsmarta 
transporter inom församlingens gränser.

Hur vill ni hjälpa människor att leva  
var-dag-med-Gud? 

– Enligt receptet i Apostlagärningarna 2:42, de fyra 
B:na. Bibel, bön, brödsbrytelse och brödra-systra- 
gemenskap. Med andra ord: läsa Bibeln, be och leva  
i gemenskap med andra kristna med nattvarden i  
centrum.

Inom de närmsta fem åren – vad vill er 
nomineringsgrupp satsa på? 

– Undervisning för barn, unga och vuxna om vad 
kristen tro är. Att nå ut med evangeliet till de många 
som inte vet vem Jesus är. Att församlingen ska fira 
levande gudstjänster där människor känner igen sig. 

Hur tycker ni att församlingen kan synas  
i Väsjön? 

– I en ny kommundel vill vi att församlingen ska 
vara synlig, antingen genom en egen lokal eller ge-

 Arbeta för levande församlingar där
människor känner igen sig i gudstjänsten.

 Motverka de politiska partiernas 
inblandning i kyrkan. 
 Undervisning för alla åldrar.
 Nå alla som bor i Sollentuna med 
evangelium.

 Fördjupa kärleken till Jesus Kristus i 
Sollentuna. 

Frimodig kyrka 

VIKTIGA  
FRÅGOR5

Fredrik Ehmer,
första namn på 
Frimodig kyrkas lista.
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nom att ha verksamhet på annan central plats. Vi vill 
att Sollentuna församlings redan rika barn- och ung-
domsverksamhet ska finnas även i Väsjöområdet, lika-
så andra former av familjeverksamhet. Möjlighet ska 
finnas att fira gudstjänster där.

 

Valsedel för Frimodig kyrka  med namn  
på kandidaten till Kyrkofullmäktige.

VIKTIGA  
FRÅGOR

Frimodig kyrka
1. Fredrik Ehmer
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POSK vill bryta partipolitiseringen 
i Svenska kyrkan, storsatsa på barn 
och unga och lyfta fram kyrkans kör- 
och musikliv. Men också stärka det 
diakonala arbetet och stimulera till 
ett ökat ideellt engagemang.

Vilken är er hjärtefråga?
– POSK vill att Svenska kyrkan i Sollentuna ska vara 

en öppen och levande församling för alla åldrar. Vi vill 
se en folkkyrka som mitt i människors vardag förmed-
lar tro, hopp och kärlek!

Vad har er nomineringsgrupp lyckats med 
under föregående mandatperiod?

– Som största nomineringsgrupp har vi tagit stort 
ansvar för församlingens långsiktiga ekonomi och för-
valtning, bidragit till utveckling inom begravnings-
verksamheten och drivit frågor kring miljö, it-stöd 
och integrationsarbete. POSK har också fått in fler 
unga beslutsfattare i församlingens styrelser.

Vad vill ni i er nomineringsgrupp göra för 
att hjälpa utsatta grupper? 

– Människor med särskilda behov ska ges en röst i 
mötet med myndigheter men också få hjälp genom oli-
ka diakonala stödinsatser. Vi vill ytterligare öka stö-
det till unga med psykisk ohälsa, nyanlända flykting-
ar, sjuka, ensamma och sörjande.

Ska Svenska kyrkan fortsätta vara huvud-
man för begravningsverksamheten?

– Ja, men på sikt är det nog orimligt att ett enskilt 
trossamfund skall ansvara för en verksamhet som om-
fattar alla, men där allt fler saknar insyn och möjlighet 
att påverka besluten.

Hur kan kyrkan vara relevant för alla 
människor i Sollentuna?

– Svenska kyrkan kan bara bli relevant om de som 
styr och leder församlingen också tycker att den är re-
levant. POSK anser att ideellt engagemang är nyckeln 
till en växande kyrka som känns angelägen och möter 
människors behov.

Hur vill ni att församlingen ska jobba  
vidare för att bli mer klimatsmart?

– POSK har bidragit till att minska församlingens 
flygresor och vill aktivt jobba vidare med hållbarhets-
frågor utifrån församlingens miljödiplomering.

 Vi vill stimulera till ett ökat ideellt 
engagemang. 

 Vi vill öka stödet till församlingens alla
körer och verka för kulturell bredd och 
förnyelse.

 Vi vill minska administrationen och frigöra
mer resurser till diakoni, barn- och famil-
jearbete och på sikt klara underhållet av 
våra kyrkor och fastigheter.

 Vi vill i Stockholms stift skapa en ”kyrkans
turistbyrå” där besökare kan vägledas till 
gudstjänster, konserter och aktiviteter 
som ordnas i stiftets församlingar!

 Vi vill i kyrkomötet stärka församlingarnas
roll, införa ett bättre och billigare valsys-
tem och bryta partipolitiseringen. Årets 
kyrkoval kostar 160 miljoner kronor. Det 
tycker vi är på tok för dyrt. 

POSK – Partipolitiskt obundna
i Svenska kyrkan

VIKTIGA  
FRÅGOR5

Jenni Rosqvist, 
första namn på  
POSKs lista.
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Hur vill ni hjälpa människor att leva  
var-dag-med-Gud?

– Vi vill att kyrkan skall vara öppen, välkomnan-
de och tydlig. En kyrka som tar både tro och tvivel på 
allvar. Det är kyrkans uppgift att möta människors  
existentiella behov och visa på hur den kristna tron 
kan bära i livets alla skeden. 

Inom de närmsta fem åren – vad vill er 
nomineringsgrupp satsa på?

– Storsatsa på barn och unga. Att fler döps, konfir-
meras och deltar i församlingens barn- och ungdom-
sverksamhet är nyckeln till Svenska kyrkans framtid. 

Öka satsningarna på en trygg och säker lägerverk-
samhet för alla åldrar och stimulera församlingens 
viktiga ledarutbildning.

Socialt företagande. Svenska kyrkan är Sveriges 
största organisation och är därför en utmärkt ideell 
aktör inom inom vård och omsorg. Vi vill utreda möj-
ligheterna att i Sollentuna driva förskolor och äldre-
boenden, gärna i samarbete med Stora Sköndal eller 
Stadsmissionen.

Hur tycker ni att församlingen kan synas i 
Väsjön?

– Församlingen skall inte bara ”synas” utan konkret 
skapa en plats för de boende i Väsjön och de kring- 
liggande områdena, där gudstjänster  kan firas och öp-
pen verksamhet erbjudas både barn och vuxna.

 

VIKTIGA  
FRÅGOR

Valsedel för POSK med 
namn på kandidater till  
Kyrkofullmäktige.
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Ökade resurser till diakonin, 
fler praktikplatser för unga i 
församlingen samt bli Sollentunas 
bästa arbetsgivare, är några av de 
frågor som socialdemokraterna  
vill satsa på.

Vilken är er hjärtefråga?
– Socialdemokraterna vill stärka Svenska kyrkan 

som en öppen folkkyrka i takt med tiden.

Vad har er nomineringsgrupp lyckats med 
under föregående mandatperiod?

– Anläggandet av en ny begravningsplats, som för-
verkligades genom en askgravplats vid S:t Eriks kyr-
ka, så att kyrkan finns kvar i församlingen. Kraftigt 
sänkta avgifter för konfirmation, som en del i vårt 
långsiktiga mål om avgiftsfritt för barn och ungdom.

Vad vill ni i er nomineringsgrupp göra för 
att hjälpa utsatta grupper? 

– De ekonomiska resurserna till diakonin ska för-
stärkas, så att den klarar att möta de ökande behoven, 
då allt fler Sollentunabor söker församlingens stöd.  
Församlingen måste också bli bättre på att slå larm 
när kommun, landsting eller stat inte tar sitt ansvar 
för välfärden utan skjuter över ansvaret på diakonin.

Ska Svenska kyrkan fortsätta vara huvud-
man för begravningsverksamheten?

– Ja, det är en rimlig ordning. Vi vill betona att det-
ta är en fråga som Sveriges riksdag, och inte Svenska 
kyrkan, beslutar om.

Hur kan kyrkan vara relevant för alla 
människor i Sollentuna?

– Vi Socialdemokrater vill främja en öppen folkkyrka 
och arbeta för ett vitalt kristet samfund. Kyrkan ska aktivt 
delta i samhällsdebatten genom att belysa viktiga sam-
hällsförhållanden ur kristen synvinkel. Alla medlemmar 
– oavsett om man tillhör gruppen trogna gudstjänstbesö-
kare eller den stora grupp som bara besöker kyrkan vid 
särskilda tillfällen – har samma värde i den folkkyrka vi 
vill verka för. Vi slår vakt om alla medlemmars intressen.

Hur vill ni att församlingen ska jobba  
vidare för att bli mer klimatsmart?

– Det är väsentligt att det arbete som gjordes 
i samband med miljöcertifieringen lever vidare. 
Församlingens fastigheter ska ligga i täten vad gäller 
att vara energieffektiva och klimatsmarta lösningar. 
Kollektivavtal och sociala krav ska vara självklara in-
slag vid upphandling. I sina inköp ska församlingen 
prioritera närproducerat och klimatsmart.

Hur vill ni hjälpa människor att leva  
var-dag-med-Gud?

– Genom att vara en öppen folkkyrka som välkom-
nar människor till kyrkan för olika verksamheter och 
ger stöd när de behöver det. 

 Gör det enkelt med dop, konfirmation 
och vigslar. 

 Förena goda traditioner med nytänkande
så att fler känner sig hemma i församlingen.

 Ökade resurser till diakonin
 En kyrka som vill vara Sollentunas 
bästa arbetsgivare

 Fler unga ska ges möjligheter till 
sommarjobb och praktikplatser i  
församlingens verksamheter.

Socialdemokraterna

VIKTIGA  
FRÅGOR5

Lilian Lama, 
första namn på 
Socialdemokraternas
lista.
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Inom de närmsta fem åren – vad vill er 
nomineringsgrupp satsa på?

– Öka eller bibehålla andelen sollentunabor som är 
medlemmar i Svenska kyrkan samt att församlingen 
är Sollentunas bästa arbetsgivare.

Hur tycker ni att församlingen kan synas  
i Väsjön?

– Genom någon form av lokal som dels församling-
en kan använda för önskad verksamhet och dels som 
lokal som kan nyttjas av det lokala föreningslivet.

 

Valsedel för Socialdemokraterna med 
namn på kandidater till Kyrkofullmäktige.

VIKTIGA  
FRÅGOR
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Sverigedemokraterna vill prioritera 
utsatta svenska medborgare, 
intensifiera kampen mot kultur-
arvsbrottsligheten och behålla 
Svenska kyrkans traditionella 
karaktär och kulturarv.

Vilken är er hjärtefråga?
– Svenska kyrkans förvaltning och utveckling är en 

angelägenhet för alla svenskar. Troende såväl som icke 
troende. Svenska kyrkan och kristendomen är oupplös- 
ligt sammanflätade med vårt lands kultur och histo-
ria. Där av vill vi behålla Svenska kyrkans traditionel-
la karaktär och kulturarv, med fokus på gudstjänst, 
utbildning, diakoni och mission.

Vad har er nomineringsgrupp lyckats med 
under föregående mandatperiod?

– Sverigedemokraterna hade ingen nominerings-
grupp under föregående mandatperiod.

Vad vill ni i er nomineringsgrupp göra för 
att hjälpa utsatta grupper?

– Vi vill att svenska kyrkan ska få ett ökat fokus på 
behövande i Sverige. Utveckla gärna kyrkans interna-
tionella hjälparbete, i synnerhet stödet till förföljda 
kristna i världen, men prioritera i högre utsträckning 
än idag hjälpen till äldre, sjuka, hemlösa och andra 
behövande på hemmaplan.

Ska Svenska kyrkan fortsätta vara huvud-
man för begravningsverksamheten?

– Ja. Självklart. Kyrkan sköter begravningsverk-
samheten på ett utmärkt sätt.

Hur kan kyrkan vara relevant för alla 
människor i Sollentuna?

– Genom uppsökande verksamhet där församlingen 
välkomnar nyinflyttade och arbetar med personliga 
möten. Kyrkan är en länk mellan generationer och har 
betydelse från dopet till begravningen. Kyrkan måste 
också vara tydlig i sin roll som huvudman för många 
av de tjänster som Sollentunas invånare tar för givna.

Kyrkan ska också berätta sin historia, lyfta vikti-
ga karaktärer och konflikter genom tiderna och göra 
Sveriges historia relevant. Ungdomar kan också behö-
va en institution som är en fast punkt, när olika ström-
ningar i samhället kommer och går.

Hur vill ni att församlingen ska jobba  
vidare för att bli mer klimatsmart?

– Alla led i kyrkans kapitalförvaltning skall vara 
etiskt och miljömässigt hållbara. Produkter som fram-
ställts genom att utsätta djur för onödigt lidande skall 
väljas bort vid upphandlingar. Kyrkan skall värna den 
biologiska mångfalden och bör utreda möjligheten att 
införa mer skonsamma avverkningsmetoder på sina 
skogstillgångar.

  Kyrkans kärnverksamhet
  Socialt utsatta och hemlösa svenskar
  Aktiviteter och stöd till fattiga pensionärer
  Förvalta kulturarvet
  Teologin skall styra Svenska kyrkan

Sverigedemokraterna

VIKTIGA  
FRÅGOR5

Peter Berggren, 
första namn på
Sverigedemokraternas
lista.
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Hur vill ni hjälpa människor att leva  
var-dag-med-Gud?

– Kyrkan ska finnas till för de som behöver den. Men 
relationen till Gud är en andlig fråga som vi lämnar 
över till den enskilde.

Inom de närmsta fem åren – vad vill er 
nomineringsgrupp satsa på?

– Hjälpa svenska medborgare som är hemlösa med 
bostad, arbete och kontakt med myndigheter. Värna 
våra kristna högtider och traditioner. Bevara kyrkliga 
skolavslutningar. Tillgängliggöra kyrkans kulturskat-
ter bland annat genom digitalisering. Intensifiera 
kampen mot kulturarvsbrottsligheten. Förbättra ut-
bildningen för kyrkans personal, utveckla samarbetet 
med ansvariga myndigheter och stärka stöldskyddet.

Hur tycker ni att församlingen kan synas i 
Väsjön?

– Kyrkan ska skicka ut information om kyrkans ut-
bud till alla som flyttar in till Sollentuna, inte bara till 
Väsjöområdet.

 

VIKTIGA  
FRÅGOR

Valsedel för Sverigedemokraterna med 
namn på kandidater till Kyrkofullmäktige.
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När Kyrkporten delas ut till 
alla hushåll i Sollentuna den 
31 augusti är det arton dagar 
kvar till valdagen den 17 sep-
tember, men redan den 4 sep-
tember kan man förtidsrösta

– Valarbetet trappas upp nu 
och de sju nomineringsgrup-
perna jobbar intensivt med att 
värva röster – precis som i de 
allmänna valen, berättar LG 
Björkelid som är valsamord-
nare i församlingen. 

Kyrkovalet handlar om vad 
Svenska kyrkan ska vara och 
göra. Alla stora beslut fattas 

av de förtroendevalda, så varje 
röst är viktig.

Val till kyrkomötet
Kyrkomötet sammanträder i 
Uppsala i september och i ok-
tober. På mötena beslutar man 
om frågor som rör Svenska 
kyrkans regelverk, den så kall-
lade kyrkoordningen, och an-
dra frågor av övergripande ka-
raktär. Kyrkomötet fastställer 
också budget och verksamhets-
planering för Svenska kyrkan 
på nationell nivå. I år finns 158 
motioner som ska behandlas. 

De handlar om musik, bikt, li-
turgi, medlemskap och myck-
et annat. På svenskakyrkan.se/
kyrkomöte hittar man alla mo-
tioner och skrivelser.

Tretton stift
Svenska kyrkan är indelad i 
tretton stift. Sollentuna hör 
till Stockholms stift. Varje stift 
leds av en biskop som har till 
sin huvuduppgift att leda och 
inspirera församlingarna i stif-
tet. I Stockholms stift är det 
Eva Brunne som är biskop. 
Stiften är Svenska kyrkans re-

gionala nivå och utgör geogra-
fiska områden som tillsam-
mans täcker hela landet. Varje 
stift omfattar församlingarna 
inom stiftets område. Stiftets 
grundläggande uppgift är att 
ge råd och stöd till församling-
arna och se till att verksam-
heten i församlingarna följer 
kyrkoordningen. 

Till uppgiften hör också att 
anordna utbildning och fort-
bildning för de anställda i stif-
tet. Stiften förvaltar Svenska 
kyrkans jord, skog och fonder. 
• KP

Val till Kyrkomöte och  
Stiftsfullmäktige 
Förutom val till det lokala kyrkofullmäktige är det val till stiftsfullmäktige 

och kyrkomötet. Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta beslutande  

organ på nationell nivå, och stiftsfullmäktige på regional nivå. 
LG Björkelid, 
valsamordnare 

här hittar du alla kandidater som ställer upp i de olika valen: kandidatvisning.svenskakyrkan.se

Här presenteras vilka kan-
didater från Sollentuna som 
man kan rösta på till kyrko- 
mötet. Siffran i parentes 
avser plats på respektive 
nomineringslista. 
 
BORGERLIGT ALTERNATIV 
Björn Karlsson (18) 
Fredrik Lidby (20) 
Christina Callmer (27)

 
CENTERPARTIET  
Oscar Berggren (16) 
Eric Wiklund (21) 
Ulf Brangenfelt (28)

 
FRIMODIG KYRKA 
Mikael Johansson (9) 
Fredrik Ehmer (12) 
Elisabeth Wallgren (27)

KANDIDATER TILL KYRKOMÖTET

PARTIPOLITISKT OBUNDNA 
I SVENSKA KYRKAN (POSK) 
Eva-Maria Munck (5) 
Erik Olebark Ringheim (8) 
Roland Johansson (12) 
Elias Eriksson (16) 
Göran Westblom (48)

 
SOCIALDEMOKRATERNA 
Roger Sjöberg (6) 

SVERIGEDEMOKRATERNA 
Ludvig Aspling (27) 
Karin Mayra Steggos (61)

 

Här presenteras vilka kan-
didater från Sollentuna som 
man kan rösta på till Stock-
holms stiftsfullmäktige. Siff-
ran i parentes avser plats på 
respektive nomineringslista. 
 
BORGERLIGT ALTERNATIV 
Björn Karlsson (9) 
Henrik von Vegesack (30) 
Fredrik Lidby (45) 
Christina Callmer (38)

 
CENTERPARTIET 
Oscar Berggren (13) 
Eric Wiklund (21) 
Ulf Brangenfelt (30) 
Diana Aftén (40)

FRIMODIG KYRKA 
Mikael Johansson (2) 
Fredrik Ehmér (10) 
Elisabeth Wallgren (28)

STIFTSFULLMÄKTIGE
 
PARTIPOLITISKT OBUNDNA  
I SVENSKA KYRKAN (POSK) 
Roland Johansson (2) 
Bengt Nylander (24) 
Ragnar Ståhle (32) 
Maria Nygren (48) 
Christoffer Hofverberg (51)

 
SOCIALDEMOKRATERNA 
Stig Nyman (3) 
Lilian lama (4) 
Anne Marie Leijon (8) 
Gunnar Ljungberg (10)

SVERIGEDEMOKRATERNA 
Ludvig Aspling (12) 
Karin Mayra Steggos (51)

 

Fria liberaler i Svenska kyrkan FiSK, Kristdemokrater i Svenska kyrkan, 
Miljöpartister i Svenska kyrkan, Vänstern i Svenska kyrkan och  
Öppen kyrka – en kyrka för alla har också nominerat kandidater 
till Kyrkomötet, men ingen från Sollentuna. 

Fria liberaler i Svenska kyrkan FiSK, Gröna kristna i Stockholms stift, 
Kristdemokrater i Svenska kyrkan, Miljöpartister i Svenska kyrkan,  
Vänstern i Svenska kyrkan och Öppen kyrka – en kyrka för alla har också 
nominerat kandidater till Stockholms stift, men ingen från Sollentuna.
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LG Björkelid, 
valsamordnare 

STIFTSFULLMÄKTIGE

Efter 40 år som präst och distriktschef i Sollentuna församling 
byter Per Setterhall sill och köttbullar mot knödel och schnitzel.  
Trots ett omväxlande arbete och bra medarbetare börjar snart 
ett nytt liv i Sydtyskland nära Hof med sin tyska fru och lilla 
dotter. 

Mot knödel 
och schnitzel

Det är med blandade känslor Per 
Setterhall sätter punkt för en lång 
period som präst och som distriktschef 
i Edsbergskyrkan i Sollentuna. 40 år är 
en lång tid i samma församling.

– Det är svårt att lämna något man 
trivs med. Att jag stannat så länge beror 
på att jag trivts så bra med de jag arbe-
tat med, men också för möjligheten till 
omväxling och att få kunna utvecklas. 

Han har bland annat varit jourpräst, 
konfirmandpräst och fått göra om 
gudstjänsterna.

– Att vara distriktschef har varit 
givande. Varje distrikt är självständigt 
och nästan som en egen församling. Det 
är en styrka men också en utmaning. 

Sollentuna har mycket vacker natur 
men det byggs lite väl mycket och man 
försöker göra stad av det, anser Per 
Setterhall. 10-12 000 nya invånare på 
kort tid är en stor förändring, även för 
kyrkan. Det påverkar hur distriktskyr-
korna ska jobba.

Vilka har varit dina största utma-
ningar?

– Man måste hela tiden förändras 
och anpassa sig. Inte hålla konfirmand- 
undervisning som på 70-talet. Att hitta 
någorlunda rätt nivå.

Budgetfrågor och att se helheten i 
församlingen som distrikt är alltid en 
utmaning.

Förrättningar som dop och vigslar och 
alla människor han fått möta har varit 
roligast. Särskilt familjegudstjänsterna 
med både barn och deras föräldrar.

Livet börjar om ibland. Idag har han 
tre vuxna barn och en 1,5-årig dotter till-
sammans med sin tyskfödda hustru som 
också är präst. I höst flyttar hela famil-
jen och hunden till Franken nära staden 
Hof i Sydtyskland där hustrun har sitt 
ursprung.

– Det passar oss i livet nu. Jag har 
också en dotter som bor utanför Stuttgart 
och det känns bra att få en ny omgivning. 

Hur bra är din tyska?
– Jag klarar mig bra. Men att jobba 

dröjer jag medvetet med. Först ska vi 
skaffa hus och vi har en liten dotter att ta 
hand om.

Vad kommer du sakna mest?
– Jag gillar att vandra i bergen och man 

har längre vår och sommar i Bayern. Men 
jag har haft båtar i hela mitt liv och kom-
mer sakna skärgården. Fast den kan man 
ju åka till. 

Är det någon skillnad på mentaliteten 
och livsstilen? Hof är en liten stad och 
har något färre invånare än Sollentuna.

– Man är mer stressad i Sollentuna. 
Eftersom de har söndagsstängt i Tyskland 
umgås man mer och är ute mer med 
familjen på helgen. Det uppskattar jag.

Marie Starck F
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Luthertorsdagar

Först ut (12/10) är Per Svensson, kulturskribent i 
Sydsvenskan och författare. Frihet – Jämlikhet – 
Reformation. Året är 1517, platsen en kyrkport i den 
tyska staden Wittenberg. Reformationen beredde 
vägen, inte  bara för hårt arbete och gudsfruktan, 
utan för dagens moderna samhälle. Per Svensson 
skildrar mannen vars idéer präglat västerlandet i 
femhundra år. 

Stockholm Consort är en blandad ensemble med 
repertoar från olika världsdelar och tidsepoker, med 
tyngdpunkt på europeiskt 1900-tal. Många i kören 
har sina rötter i Sollentuna.

En vecka senare (19/10) kommer Elisabet Gerle, 
präst, professor i etik, jazzsångerska och verksam vid 
Lunds universitet och Svenska kyrkans forskningsav-
delning. Om Luther och sinnligheten”.

Protestantisk etik har ofta förknippats med hårt 
arbete men mindre med sensualitet, sexualitet och 
nöjen. Men det finns en annan och för många ny bild 
av Martin Luther och hans syn på kropp, lust, sex-
ualitet, liv och politik. Hans syn på kvinnor hade 
revolutionerande konsekvenser i medeltidens Europa 
och är fortsatt en utmaning för ideologier och teolo-
gier med aptit för åtstramning, asketism och kvinnlig 
underkastelse.

Svante Söderqvist duo bjuder på rytmisk jazzo-
rienterad musik, med stort fokus på samspel och 
tydliga influenser från folkmusik & västerländsk 
konstmusik. 

Författarserien avslutas (26/10) med Karin 
Runow, kyrkomusiker i Sollentuna församling men 
också textförfattare och kompositör. Inför refor-
mationsjubileet skrev hon barnmusikalen ”Luthers 
ungar”. Hon kommer att berätta om processen att 
koka ner reformationens historia till manus och 
sångtexter. 

Tjaut är en kvartett som med fyrstämmig sång, 
fiol, tin whistle, irländsk flöjt, gitarr, vevlira, man-
dolin, mandola, munspel, bodhrán och diverse 
andra slagverk har medverkat i bland annat Luthers 
ungar. • KP

Firandet av reformationsåret avslutas i församlingen lör-
dag 21 oktober med stor jubileumskonsert i Kummelby 
kyrka. Men innan dess händer många spännande saker 
med koppling till Luther och reformationen. Konserter, 
gudstjänster, studiecirkel och inte minst författarträffar 
med musik tre torsdagar i Turebergskyrkan 

Bach överraskar 
med snillrik tal-
mystik

Per Svensson
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Hösten har minst sagt mycket att bjuda på. I Sol-
lentuna kyrka ges tre konserter där man lyfter 
upp talmystiken i Johann Sebastian Bach (1685-
1750) verk - en mer okänd sida av hans musik.

– I september kommer sopranen Elin Skorup 
att sjunga, och duon Duo de Rêve att uppträda 
med sitt charmiga och fullödiga spel på piano och 
flöjt. Konsertserien kommer att avslutas i okto-
ber då Laurentii Motettkör stiger upp på scenen.

Skälet till att Bach lyfts upp är reformations-
jubileet.

– Bach var djupt präglad av den lutherska refor-
mationen och läste Bibeln dagligen. All hans musik 
är en lovsång till Gud. Även talmystiken var ett 
sätt att manifestera tron, säger Ania Proskourina, 
organist i Sollentuna församling.

Mystiken tar sig dels i uttryck genom använ-
dandet av olika siffror. Under Bachs tid stod exem-
pelvis talet 1 för enhet, fullkomlighet och var Guds 
tal. En mässa kunde därför börja enstämmigt. 
Bachs h-mollmässa är ett exempel på en sådan. 

– Bach arbetade också mycket med affekt. En 
skala uppåt symboliserar det gudomliga, medan 
en nedåtgående skala syftar på Jesus lidande.
Dels tar mystiken visuella uttryck.

–  När man tittar in i noterna och ser ett 
mönster som påminner om ett kors eller vindru-
vorna på ett träd har man svårt att tro att det är 
sant, och om han gjorde det avsiktligt eller om 
det är resultatet av en slump. Det finns ett skäl 
till att Bach kallas den femte evangelisten. Bach 
var 100 år före sin tid. Ett steg längre än ett 
geni. Han hade 19 barn och komponerade över 
1000 musikstycken. Han kan inte ha varit en 
vanlig människa, säger Aina Proskourina.

Helene Holmström
Läs mer om konserterna på sid 38.

”Vad Herren Gud ger mig tar jag gladeligen emot, 
det han inte ger mig kan jag lika gärna klara mig 
utan. Detta är mitt motto, att jag är nöjd med det 
jag har. Det är så jag sköter hushållet”                      

Martin Luther

1 712 3
100

I L L U S T R AT I O N :  B E L L A  F L O D I N
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För några veckor sedan fick jag äran att vara 
assistent till en kvinna som skulle vigas till diakon. Det 
är biskop, präst och diakon som har vigningstjänster, 
ämbeten, i Svenska kyrkan. Vid vigningen avger vi 
vigningslöften. Diakonlöftet innebär bland annat att 
vi ska uppsöka, hjälpa och stödja våra medmänniskor. 
Vi ska försvara människors rätt, stå på de förtrycktas 
sida och uppmuntra och frigöra det som är gott så 
att Guds kärlek i världen blir synlig och sträva efter 
att tro och liv blir ett.

Vid vigningen får vi vårt emblem, ett halssmycke, 
som bara får bäras av vigda diakoner. Emblemet har 
tre symboler. Ringen som står för att vi är omslutna 
av Gud och för gemenskapen i kyrkan, Korset som 
står för Jesus Kristus – den första diakonen – 
förebild för varje diakon och Duvan som är en symbol 
för den Helige Ande. Olivkvisten i duvans näbb är 
symbol för den duva som återvände till Noa på arken 
med budskapet om att det fanns liv på jorden. Duvan 
som inger hopp.

Jag kände mig väldigt stolt över att återigen få 
vara assistent. Att få vara med om denna ceremoni, 
välsigna henne och se till att emblemet hängde fint 
om hennes hals. På väg hem i bilen kom jag att tänka 
mycket på min egen väg, min egen resa för att bli 
vigd diakon. Det var ingen lätt resa. Jag prövades på 
många olika sätt och ibland tvivlade jag på om jag 
valt rätt väg. Trots att jag under flera år känt att det 
var detta jag ville undrade jag ibland om jag verkligen 
skulle kämpa så när jag redan hade en bra utbildning 
och ett jobb som jag trivdes med. Ofta bad jag 
”Herre, visa mig din väg och gör mig villig att vandra 
den” (Heliga Birgittas bön) och flera gånger hände 
saker som gjorde att jag blev övertygad om att det 
var den här vägen jag skulle vandra.

Nu har jag arbetat som diakon ett antal år och jag 
har aldrig ångrat mitt val. Jag är så tacksam för alla 
människor jag får möta, för förtroenden, samtal, 
delande, att få leda ”Hela dig”, retreater, fantastiska 
gudstjänster och mycket, mycket mer. Jag får följa 
människor en bit på deras livsvandring, vara ett 
vikarierande hopp och en vikarierande omsorg.  
Tack för det.

                                                 Marie Löfgren, diakon

diakonens röst
Att välja rätt väg

Kummelby kyrka 
pryds nu av ett  
belyst latinskt kors
Under hösten 2016 beslutade distriktsrådet att ett belyst 
kors skulle få pryda Kummelby kyrka. Korset är nu på 
plats och är tillverkat av lackerat aluminium och inner-
belyst med dioder som gör att det syns i mörkret. 

F O T O :  A N D E R S  L E N N S E

Den ursprungliga Kummelby kyrka 
invigdes år 1957. Fastän kyrkan 
byggdes till på 70-talet, räckte 
utrymmena ändå inte till och för-
samlingen började planera för en 
nybyggnad. I september 1999 togs 
kyrkan ur bruk och strax före jul år 
2000 invigdes den nya kyrkan.

– Två och ett halvt år senare, 
sommaren 2012 diskuterade 
distriktsrådet i Kummelby kyrka 
om man skulle pryda kyrkan med 
ett kors eller en tupp. Distriktsrådet 
förordade ett kors och gav 
Tekniska nämnden i uppdrag att 
arbeta vidare med frågan, säger 
Gita Andersson, tidigare distrikts-
präst i Kummelby kyrka.

Begreppet “latinskt kors” dis-
kuterades, vilket är den vanligaste 
korstypen, där tre ”armar” är lika 
långa och en lite kortare. I slu-
tet av 2014 var förslaget färdigt 
och då tillkom även ett önske-
mål om belysning. Företaget 
ArgonNeon fick uppdraget.

– Korset är tillverkat av lacke-
rat aluminium, med fram- och

baksidor av plan akrylplast. Det 
har en kraftig förstärkning för 
infästning av den obelysta delen 
nedan takkant. Korset är inner- 
belyst med dioder (LED) och har 
en transformator i nedre delen av  
korset, berättar Martin Korfmaker 
på ArgonNeon.

Hur var det att skapa ett kors?
– Det var spännande, ett kors 

gör man inte varje vecka. Det har 
blivit några turer och möten innan 
allt föll på plats. Men nu är kor-
set monterat. Jag har haft tanken 
om att låta korset ”flyga” i mörk-
ret. Det låter kanske konstigt, men 
eftersom det är så mörkt där så 
kunde jag se ett upplyst kors fram-
för mig ovanför kyrkan.

Enligt Martin Korfmaker har 
korset fått idel positiva reaktio-

ner, både från försam-
lingen och allmänheten. 
Invigning kommer att 
ske i samband med mäss-
san söndagen 3 septem-
ber kl 10.00.

Birgitta Stolt 

Sollentuna församling vill öka antalet dop och har startat ett projekt som heter 
dop365+. Ifjol döptes 263 personer i kommunen, men de kunde ha varit minst 
trehundrasextiofem för så många barn föddes under 2016 av föäldrar där minst 
ena föräldern var medlem i Svenska kyrkan. Att nå ut till föräldrar som har en 
anknytning till kyrkan, men av olika anledningar inte väljer att döpa sina barn, är en 
av våra främsta prioriteringar, säger kommunikationschef Iréne Bond. • KP

Sollentuna församling vill döpa fler @TomaSjodincitat
”Med vänner kan man ha 
ganska tråkigt och det är 
ändå ganska roligt.”

På ”@TomaSjodincitat” tweetas tänkvärda 
citat från författaren Tomas Sjödin

F O T O :  U N S P L A S C H
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Louise Hallin är en erfaren psykoterapeut,  
barnmorska och föreläsare som bland annat varit 
specialistrådgivare i TV4:s Nyhetsmorgon.  
I höst är hon en av tre föreläsare på höstens 
inspirationskvällar i Kummelby kyrka, och hon 
uppmanar de som kommer att ta med sig sina 
egna frågor, då Louise till stor del bygger sina 
föreläsningar på deltagarnas frågor. 
 
– Det kommer att rikta sig till föräldrar med barn mellan noll 
och 18 år. Ofta kommer många småbarnsföräldrar och då bru-
kar fokus ligga på kiss- och bajsproblem, sömn, ilska och gräns-
sättning. Många föräldrar uppfostrar sina barn med för låg 
gränssättning. Det blir ett svagt ledarskap och det skapar arga 
barn, som skriker efter gränser och vägledning, säger Louise. 
 
Tvångsmässiga idéer 
Hon nämner att många föräldrar idag är bundna till hälsotren-
der och måsten. Louise anser att många föräldrar även sover 
och äter för dåligt, och har idéer om att de ständigt måste leka 
med barnen. Men att de är bra på att låta sina barn sova hos sig 
och tanka upp kraft och närhet

– Ibland när någon kommer till mig med ett barn som behöver 
hjälp eller är stökigt då brukar jag säga till föräldern: ”Berätta 
lite om dig själv”. Man behöver ofta bara ställa sig i hallspegeln 
och fråga sig själv: ”Vad håller jag på med som gör att mitt barn 
är så stökigt?” Man speglar sitt barn. Efter två-tre samtal med 
föräldern, så kanske inte barnet är så tokigt längre. 

 
Narcissistisk tid 
Louise anser det oroväckande hur många barn mår idag. Hon 
stöter på en hel del narcissistiska och oempatiska barn. En del 
barn som växt upp framför en skärm, som kanske en stressad 
förälder satt i händerna på sitt barn under diverse tillfällen som 
tunnelbanefärd eller restaurangbesök.

– Många föräldrar är konflikträdda och gränslösa med sina 
egna elektroniska apparater. Det är självklart att det blir ett 
himla liv när man vill ta ifrån barnet deras surfplatta. Det är 
som att ta heroinet från missbrukaren.

Louise tipsar de som är intresserade att lyssna på hennes pod-
dar, vilka man hittar på hennes hemsida: louisehallin.se. Där 
finns det massor av information och tips för föräldrar med barn 
mellan noll och 18 år.

– Vi människor pratar och tänker mycket på problem, men 
det är för att hjärnan är skapad att hela tiden söka efter lös-
ningar.

Birgitta Stolt 
 

 

Barns behov 
och föräldrars möjligheter

INSPIRATIONSKVÄLLAR I KUMMELBY KYRKA

Under hösten ordnas tre inspirationskvällar, mer info finns på  
På gång-sidorna. Louise Hallin tisdag 24/10 19.00,   
Eric Schüldt, onsdag 6/9, Ingrid Hammarlund, tisdag 14/11

F O T O :  J O H A N  D A H L B E R G

”Vad håller jag på 
med som gör att mitt 
barn är så stökigt?”
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på gång september–oktober

Höststart! 
sollentuna församling

 

Dans för barn & vuxna 

Välkommen att dansa jazzdans till hösten i S:t Larsgår-
den vid Sollentuna kyrka. Diakon Emma Grennard leder 
kursen och vänder sig till dig som längtar efter att dansa. 
Emma är utbildad danspedagog vid Danshögskolan. 
Vi avslutar kursen med att medverka i gudstjänsten 12/11 
i Sollentuna kyrka. 
Anmälan till: emma.grennard@svenskakyrkan.se
 
Dans för barn 7–9 år 
Tid: Start tis 5/9 • 17.00–17.45
Plats: Sollentuna kyrka
 

Dans för vuxna
Tid: Start tis 5/9 • 18.00–19.00
Plats: Sollentuna kyrka            läs mer på sidan 7!

Pilgrimsvandring
Vi behöver dig som vill dela med dig av dina stigar här i 
Sollentuna för pilgrimsvandring. Vi är en grupp stigfinnare 
som planerar och genomför pilgrimsvandringar och skulle 
behöva fler som vill ge av sin tid för det. 

Besöksgruppen
Vi kallar oss besöksgruppen och är en grupp människor som 
är med våra präster och musiker ute på våra äldreboenden 
runt Turebergskyrkan och har sångstunder. Din uppgift blir 
att ca 1 gång i månaden finnas med för de äldre, se till att de 
kan komma till sångstunden, hjälpa till med sångboken och 
småprata lite till kaffet. Dessutom ses vi som grupp 1 gång i 
månaden för planering i Turebergskyrkan.  
 
Torsdagskvällar i Turebergskyrkan
Vår kyrka är full av människor i alla åldrar och just tors-
dagskvällar är en stor mötesplats för både sång, mat, 
samtal och föreläsningar. Vi behöver förstärkning i köket 
och värdar i Café blå. Uppgifterna varierar.

Låter detta kul så hör av dig till: Katharina Wolf Erixon, dia-
kon, katharina.wolferixon@svenskakyrkan.se/sollentuna
 

Volontärer sökes!Make & Remake
Vi syr saker av nya och 
återanvända textilier. 
Det vi tillverkar säljs 
och alla intäkter går till 
Svenska kyrkans inter-
nationella arbete i Ru-
mänien. Sedan vår start 
2014 har vi fått ihop 
närmare 100 000 kr. 
Tid: Mån (jämna veckor) 
• 18.00-21.00, start 4/9.
Tor (varje vecka) • 
9.30–13.30, start 7/9

Språkcafé
Känner du någon som 
är ny i Sverige? Som vill 
lära sig svenska? Tipsa 
gärna om vårt språkcafé, 
där kan den som inte har 
svenska som modersmål 
öva svenska språket ge-
nom att tala och umgås 
med våra volontärer.
Tid: Fre • 14.00, start 15/9
Plats: Turebergskyrkan

 foto: alex och martin/ikon 

NYTT FÖR 
I HÖST!

Med reservation för eventuella ändringar
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Ungdom 
Ungdomshäng
Tid: Fredagar 18.00
Plats:  Kummelby kyrka

Källan
14.00–19.00 spela biljard, pyssla, fika eller göra läxor. 
19.00–22.00 . Fika, andakt och aktiviteter. 
Kontaktpersoner: Suzanne Wallón, tfn 070–720 05 66, 
Andreas Salé, tfn 070-459 95 10, Erik Olebark Ringheim, 
tfn 072–724 33 00.
Tid: Onsdagar 14.00–22.00, start 6/9
Plats: Turebergskyrkan
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på gång
Pilgrimsvandring
Stjärnvandring  
- Enheten i Kristus
Vi startar vid Silverdals- 
kapellets parkering och 
vandrar till Jakobs kyrka 
vid Kungsträdgården. Vi 
vandrar utmed Edsvikens 
strand genom Ulriksdals 
trädgård vidare utmed 
Brunnsviken, genom 
Hagaparken och in mot 
staden. En blandning 
av landsort och stad. Vi 
avslutar med soppa efter 
mässan för den som vill. 
Tag med matsäck och 
vatten för dagen. Soppa i 
kyrkan till självkostnads-
pris. Anmälan senast 16/9 
till Katharina Wolf Erixon, 
diakon, tfn 070–781 95 55, 
katharina.wolferixon 
@svenskakyrkan.se
Tid: Sön 17/9 • 9.00
Plats: Silverdalskapellets 
parkering

Du är aldrig ensam 
En självhjälpskurs som är 
avsedd för den som upp-
lever psykisk och käns-
lomässig ohälsa, ångest, 
depression, liksom för 
alla som vill förbättra sina 
kunskaper om sådant.  
Vi utgår från materialet 
”Ut ur mörkret”, bibeln, 
samt ledarnas och delta-
garnas erfarenheter och 
tankar i våra samtal. Sju 
tisdagar samt en lördag. 

Anmälan kummelby@
svenskakyrkan.se
Tid: Tis • 13.00-1500, 
start 12/9, 
Lör 23/9 10.00-15.00.
Plats: Kummelby kyrka

Må-bra-kör
Visste du att sång är en 
form av friskvård? Kom 
och sjung på lunchen, i en 
kör där alla är välkomna. 
Tid: Tor • 12.30, start 7/9
Plats: Turebegskyrkan

Hela dig
Friskvårdsprogram för 
hela människan med 
avspänning, qigonginspi-
rerade rörelser och dans 
följt av bibelmeditation. 
Sedan gemensam lunch 
(40 kr för deltagare i Hela 
dig) för de som vill.  
Tid: Ons • 11.30  
(25/10 och 15/11 inställt).
Plats: Turebegskyrkan

Miniretreat
Tid: Lör 16/9 • 14.00
Plats: Turebergskyrkan

Vändom
Öppen självhjälpsgrupp 
angående beroende och 
medberoende, 12-stegs-
modellen. Kontakt: Pelle 
Holmqvist tfn 072-420 39 
07 och Calle Lundin 
tfn 073-094 93 90.
Tid: Måndagar 14.00-16.00. 
Plats: Kummelby kyrka

Ande, kropp och själ

Sorge-
grupp
 
Sorgegruppen vänder sig 
främst till dig som mist en 
nära anhörig, make/maka, 
partner eller sambo. I 
gruppen får du möjlighet 
att bearbeta din sorg, få 
stöd och redskap att han-
tera sorgen. Soregruppen 
leds av prästen Lilijana 
Berg och diakonen Ingrid 
Franzon. Mer information:   
diakon Petra Hellström,  
tfn 08-505 514 74,  
petra.hellstrom 
@svenskakyrkan.se
Tid: Start 12/• 17.30
Plats: Turebergskyrkan

Café Blå i  
Turebergskyrkan
Tisdagar • 11.30–13.00, 
smörgåsar
Onsdagar–torsdagar  
• 11.00–15.00 
Fredagar • 11.00–14.00, 
hembakat kaffebröd, 
smörgåsar, lunch serveras 
11.30–13.30
Torsdagar • 16.30–
18.30, enkel förtäring
Stängt 31/8, 5/9 och 25/10.

Tisdagscafé
Vi fikar, pratar, spelar pingis 
och biljard. Träffarna har 
öppet hus, kom och gå som 
det passar dig.
Tid: Tisdagar 11.00–13.00, 
start 4/9
Plats: S:t Larsgården

torsdagskvällar i turebergskyrkan
Mat: 17.00–18.30
Soppa och pannkakor serveras i Café Blå.
Möte: 18.30–20.00 (se nedan)

Zen-inspirerad meditation  
Tystnad för att finna stillhet, ro och balans. Sittande och 
gående. Ledare: Robert Lindbäck
Tid: Tor 7/9, 21/9, 5/10, 2/11, 16/11 och 30/11 • 18.30
Plats:  Turebergskyrkan

Var Dag med Gud 
Vi lyssnar till bibelord och delar våra tankar om hur det 
kan ha betydelse i just mitt liv.
Ledare: Marie Löfgren och Katharina Wolf Erixon
Tid: Tor 14/9, 28/9, 9/11, 23/11 och 7/12 • 18.30
Plats: Turebergskyrkan

Författarsamtal och musik
Ord och musik med reformationen som tema.  
Läs mer på sid 32 och 38.
Tid: Tor 12/10, 19/10 och 26/10 • 18.30
Plats:  Turebergskyrkan

Öppen onsdag – samtal, 
sopplunch, skaparhörna
11.30 Mässa med efter-
följande sopplunch. 13.00 
Stickcafé/skaparhörna 
delta genom att bara vara, 
handarbeta, måla akvarell 
eller på porslin/trä.
Tid: Onsdagar 11.30–
15.00, start 6/9.
Plats: Edsbergskyrkan

Café och mötesplatser 
Stickkafé med  
eftertanke
Vi handarbetar och fikar. 
Vill du bara dela 
gemenskapen är du lika 
välkommen och vill du 
lära dig sticka hjälper vi dig 
att komma igång.  
Tid: Tor • 19.00–20.30, 
start 31/8 Även 5/10, 2/11 
och 7/12. 
Plats: S:t Larsgården

Mat och möte

ALPHA
En möjlighet att utforska 
meningen med livet. Läs 
mer och anmäl dig under 
Aktiviteter - kurser och 
samtalsgrupper – alpha. 
Se även inspirationskväll 
med Alpha-info 6/9.
Tid: Start ons 13/9 • 18.30
Plats: Kummelby kyrka

För mer information, se kalendern på hemsidan svenskakyrkan.se/sollentuna

Samtal i centrum
Kvällssmörgås och samtal om livets bekymmer och 
glädjeämnen. Vi utgår vanligen från bibelns texter där 
det alltid finns människor vi kan identifiera oss med. Vi 
tänder ljus och tänker goda tankar för varandra under 
kommande veckor. Vi brukar vara 7-10 personer som 
träffats de senaste åren och välkomnar nya delta-
gare. Anmälan: Anders Törnqvist tfn: 08 754 46 38, 
anders.g.tornqvist@gmail.com
Tid: Varannan måndag 19.00-21.00, start 11/9
Plats: Café Blå, Turebergskyrkan

Med reservation för eventuella ändringar. Allt är kostnadsfritt och utan anmälan om inget annat står.
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Barn och familj 
Mer information www.svenskakyrkan.se/sollentuna,  
tfn 08-505 514 47.

Babycafé med sångstund
Sångstund 10.45 och 13.45. Fika 25 kr.
Tid: Måndagar 9.00–15.00
Plats: Silverdalssalen

Babyrytmik med småbarnskafé
Hit kan du och ditt barn komma för babyrytmik, lek och 
fika. Babyrytmiken startar 13.00. Syskon är välkomna. 
Tid: Tisdagar 13.00–15.00 
Plats: S:t Larsgården

Onsdagshäng
För dig 9–13 år. Pingis, biljard, spel och möjlighet till 
läxläsning. Mellis 15 kr per gång eller 150 kr/termin. 
Tid: Onsdagar 14.00–18.30, start 6/9
Plats: S:t Larsgårdens källare

Onsdagsöppet
Mellan 16.30–18.15 serveras en enkel kvällsmåltid till 
självkostnadspris 30 kr/vuxen, 15 kr/barn under 15 år,
familj max 100 kr. Pysselhörna för alla som har lust. 
Lekrum för de minsta. Familjeandakt 18.20.
Tid: Onsdagar 14.00–18.30, start 6/9 
Plats: S:t Larsgården

Full fart
Full fart i kyrkan kan kombineras med Barnkören och 
Sångkompaniet. Mia Nilsson
Grupp 1 9-12 år 16.45 till 17.45
Grupp 2 6-8 år 17.45-18.30
Tid: Onsdagar 16.45, start 6/9
Plats: Edsdsbergskyrkan

Öppen förskola
För barn 0–5 år. Sångstund 10.00.
Tid: Torsdagar 9.00–12.00, start 7/9
Plats: Edsbergskyrkan

Mat & bak och gott & blandat 
Från 10 år och uppåt.
Kvällen avslutas med en samling i kyrkan.
Anmälan: Mia Nilsson, tfn 072-724 32 38.
Tid: Tor 14/9 och 12/10 • 17.00-18.30
Plats: Edsbergskyrkan

Minihäng
Öppen verksamhet för barn 0-6 år och deras föräldrar.
kl 16.00 Fri lek och andra skapande aktiviteter. 
kl 17.30 Familjeandakt
kl 18.00 Middag
kl 18.30 Slut
Tid: Fredagar 16.00
Plats: Kummelby kyrka

Juniorhäng
Mer information kommer på hemsidan svenskakyrkan.
se/sollentuna
Tid: Fredagar 
Plats: Kummelby kyrka

Föreläs-
ningar
 
Inspirationskväll - Allt 
mellan himmel och jord 
på sextio minuter
Eric Schüldt, programle-
dare från radio och tv, för-
fattare, kulturjournalist. 
Information och inbjudan 
till Alphakurs. 18.30 mingel 
med lättare tilltugg. 
19.00 intervju, samtal, 
föreläsning. Möjlighet att 
ställa frågor. Slut ca 20.30. 
Anmälan:kummelby@
svenskakyrkan.se
Tid: Ons 6/9• 18.30
Plats: Kummelby kyrka

Inspirationskväll - 
Barns behov - föräld-
rars möjligheter
Louise Hallin, leg psy-
koterapeut och leg 
barnmorska. Känd från 
Barnvagnspodden och 
Kära barn. Läs mer om 
Louise Hallin på sid 34. 
18.30 Mingel med 
lättare tilltugg. 19.00 
Intervju, samtal, 
föreläsning. Möjlighet 
att ställa frågor. Slut ca 
20.30. Anmälan: kummel-
by@svenskakyrkan.se
Tid:  Tis 24/10 • 18.30
Plats: Kummelby kyrka

Nästa inspirationskväll  
är 14/11.

För mer information, se kalendern på hemsidan svenskakyrkan.se/sollentuna

Barnens katedral  
– 30 minuter gudstjänst på 
barnen villkor. 

Sång av och med Lillgospel, 
drama med dockan Gullefjun 
med vänner, präst Fredrik 
Hamrén. Efter Barnens  
Katedral, soppa och pannkakor 
till försäljning i Café Blå! 
Tid: Tor 5/10, 9/11 och 30/11 
 • 16.45–17.15 
Plats: Turebergskyrkan

Gullefjun hälsar alla barn välkomna.

GOSPEL!
Kummelby Gospel  
med gäster
En lång och härlig kördag 
där gästande körer sjungit 
med vår gospelkör avslu-
tas med en sprudlande 
kvällskonsert. Var beredd, 
sätt dig i kyrkbänken och 
häng med!I kören finns 
solister, och vi är upp-
backade av Bandet
Tid: Lör 7/10 • 18.00
Plats: Kummelby kyrka

För fler konserter  
se sid 38
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på gång

Mässa
Emelie Björling
Musik av Bach med 
sopransolist Elin Skorup. 
Det fjärde av sex tillfällen 
att höra Bachs talmystik 
framföras i mässan. 
Tid: Sön 10/9 • 11.00
Plats: Sollentuna kyrka

Den som har valt  
musiken har vunnit 
något himmelskt
Sitat av M. Luther.
Gloria och Festmusik 
med Stella Cantica, 
Edsbergs kyrkokör, 
Ulla-Carin Börjesdotter, 
solist  och orkester. Kjell 
Dellert.
Tid: Sön 17/9 • 16.00
Plats: Edsbergskyrkan

Musikmässa
Musik av Bach med unga 
virtuoser, Duo de Rêve, 
flöjt och piano. Det femte 
tillfället att höra Bachs 
talmystik framföras.
Tid: Sön 24/9 • 11.00
Plats:  Sollentuna kyrka

Musikal Soli deo Gloria
Konsert med Reformatio- 
nisterna Soli Deo Gloria. 
Junior- och ungdomskörer 

i Sollentuna församling 
medverkar.
Tid: Sön 24/9 • 17.00
Plats: Sollentuna kyrka

Musikalen Luthers 
ungar
 - 500 år sedan reforma-
tionen startade.
Ceciliakören, Kummelby 
barnkör, Nicolai kam-
markör. Sång Ida Litzell, 
Adam Lindell m fl. Altgitarr 
Staffan Isbäck, violiner, 
Christina Frohm, dirigent 
Maria Starborg.
Musikalen Luthers ungar 
har framförts på många 
platser, också i Norge, 
under reformationsåret 
som nu går mot sitt slut. 
Musiken möter i vår upp-
sättning medeltida melodi-
er, framtagna i samarbete 
med Christina Frohm.
Tid: Lör 30/9 • 15.00
Plats: Kummelby kyrka

Konsert
Avslutande konsert i serien 
om J.S Bachs talmystik, 
med Laurentii Motett-
kör, orkester och solister. 
Semmy Stahlhammer, 
violin och Ania Proskourina, 
piano och dirigent.
Tid: Sön 8/10 • 17.00
Plats: Sollentuna kyrka

Författarsamtal  
och musik
Ord och musik med  
reformationen som tema.
Per Svensson, journa-
list och författare om 
Dr Luther och Mr Hyde. 
Stockholm consort sjunger. 
Café Blå öppet fr kl 17.
Tid: Tor 12/10 • 18.30
Plats:  Turebergskyrkan

Författarsamtal  
och musik
Elisabeth Gerle, professor 
och etiker om Sinnlig-
hetens närvaro. Svante 
Söderqvist jazztrio.
Café Blå öppet fr kl 17.
Tid: Tor 19/10• 18.30
Plats:  Turebergskyrkan

Jubileumskonsert  
- 500 år sedan reforma-
tionen startade
Karl Jenkins. The Armed 
Man – A Mass of Peace. 
Kummelby kyrkokör, 
Turebergs kyrkokör, samt 
sångare ur Edsbergs 
kyrkokör, Stella Cantica 
och Laurentii motett-
kör, Stockholm Concert 
Orchestra, Ewa-Lena 
Kansbod, dirigent. En 
nutida och mångkulturell 
manifestation mot krigets 
fasor och med hopp om 
fred. Gratisbiljetter finns 

Körsångare 
sökes
Sångglädje 
Sångglädje är en blandad 
kör för dig med lite kör-
vana. Repertoaren består 
av tre- till fyrstämmiga 
stycken, i olika genrer, från 
olika epoker. Sångglädje 
medverkar i gudstjänster i 
Edsbergskyrkan och sam-
arbetar regelbundet med 
andra körer i större pro-
jekt. Närmast på tur står 
Missa Brevis av Joseph 
Haydn. Kören repeterar 
på tisdagar 19.00–20.30, i 
Edsbergskyrkan. Kontakta 
Fredrik Lundqvist tfn 08-
505 514 75, fredrik.lund-
qvist@svenskakyrkan.se

Stella Cantica
Stella Cantica är en damkör 
för sångare med körvana. 
Repertoaren är flestämmig, 
sakral musik från 1400-ta-
let fram till våra dagar. 
Stella Cantica medverkar i 
gudstjänster i Edsbergskyr-
kan. Större verk som skall 
framföras är bl a Gloria av 
Vivaldi. Kören repeterar på 
onsdagar 18.45 – 21.00, i 
Edsbergskyrkan. Prov-
sjungning. Kontakta Fredrik 
Lundqvist, tfn 08-505 
514 75,fredrik.lundqvist@
svenskakyrkan.se

Kummelby kyrkokör
En kör för sångare som 
gillar högt tempo och mu-
sikaliska utmaningar!  
Körövningarna sker på 
torsdagar i Kummelby 
kyrka 19.00-21.15. Reper-
toaren är blandad, under 
hösten sjunger vi Karl Jen-
kins – The Armed Man.
Vi sjunger i mässan på 
söndagar. Kören har regel-
bundet större musikguds-
tjänster/konserter, främst 
i Kummelby kyrka. För 
ytterligare information och 
provsjungning (vi söker alla 
stämmor, förutom sopran., 
kontakta körledare Ewa 
Lena Kansbod, tfn 076-851 
99 18, ewa.lena.kansbod@
svenskakyrkan.se

Miniutställning
Akvarellgruppen i Kum-
melby. 
Tid: T o m 6/9
Plats: Kummelby kyrka

Himmel och Hav
Mikael Sällström ställer ut 
naturmotiv. 
Tid: 9/9-8/10
Plats: Kummelby kyrka

Make & Remake  
konstutställning
”Glädje i återbruk”
Make & Remake visar sina 
produkter under temat 
”Glädje i återbruk”, t ex 
visas vad man gör av ett par 
gamla jeans eller andra ma-
terial. Alla intäkter för sålda 
produkter går oavkortat till 

Vi firar Luther och 
reformationsåret

Svenska kyrkans projekt 
för att hjälpa människor i 
Rumänien.
Tid: 14/10-12/11
Konstutställning/caféets 
öppettider mån-fre • 
9.00-15.00 Konsten visas 
även i samband med sön-
dagarnas gudstjänster 
Plats: Kummelby kyrka

KONST & KULTUR

att hämta dagtid 15/10-
21/10 i Kummelby kyrka 
eller beställs via  kummel-
by@svenskakyrkan.se
Tid: Lör 21/10 • 15.00  
och 17.00
Plats: Kummelby kyrka

Gudstjänst för  
små och stora
Avslutning av Reforma-
tionsjubiléet. Kjell Dellert.
Barnkören och Sång-
kompaniet
Tid: Sön 22/10 • 11.00
Plats: Edsbergskyrkan

Författarsamtal  
och musik 
Karin Runow, kyrkomusi-
ker/Musikgruppen Tjaut.  
Om barnmusikalen Luthers 
ungar. Café Blå öppet fr 
kl 17.
Tid: Tor 26/10• 18.30
Plats:  Turebergskyrkan

Studiecirkel Luther och 
500 år av reformation
Kostnadsfritt med föran-
mälan till fredrik.hamren@
svenskakyrkan.se, tfn 08-
505 513 31 senast 2/9.
Ledare: Lilijana Berg, Fred-
rik Hamrén  
Tid: Tor  7/9, 14/9, 21/9, 
28/9 och 5/10 • 18.30–
20.30
Plats:  Turebergskyrkan

Med reservation för eventuella ändringar. Allt är kostnadsfritt och utan anmälan om inget annat står.
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För mer 
information,  
se kalendern 
på hemsidan 

svenskakyrkan.se/
sollentuna

september–oktober

Gudstjänster 
KUMMELBY KYRKA
Bön tis 10.00 och fre 8.30
Veckomässa ons 7.00
Söndagsskola sön 10.00

Sön 3/9 • 10.00
Mässa
Höstupptakt
Maria Westblom
Lovsångsgrupp
Sön 3/9 • 18.00
Mässa
Maria Westblom
Sön 10/9 • 10.00
Mässa
Maja Holmberg
Kummelby barnkör. 
Sön 10/9 • 18.00
Mässa
Maja Holmberg
Sön 17/9 • 10.00
Mässa
William Grönroos
Kummelby kyrkokör. 
Sön 17/9 • 18.00
Mässa
William Grönroos
Sön 24/9 • 10.00
Mässa
Maria Westblom
Kummelby damkör
Sön 24/9 • 18.00
Mässa
Maria Westblom
Sön 1/10 • 10.00
Mässa
Maja Holmberg
Lovsångsgrupp
Sön 1/10 • 18.00
Mässa
Maja Holmberg
Sön 8/10 • 10.00
Mässa
William Grönroos
Kummelby Gospel
Sön 8/10 • 18.00
Mässa
William Grönroos

SOLLENTUNA KYRKA
Veckomässa tor 18.30,  
Morgonbön fre 8.30

Sön 3/9 • 11.00
Mässa
Höstupptakt
Monika Rohdin
Spontankör för alla åldrar. 
Kom 10.00 för att öva.  
Sön 10/9 11.00
Mässa
Emelie Björling
Musik av Bach med sopran-
solist Elin Skorup. 
Sön 17/9 • 11.00
Mässa
Staffan Stadell
Sön 24/9 • 11.00
Musikmässa
Kurt Sundén
Musik av Bach med unga 
virtuoser, Duo de Rêve, flöjt 
och piano. 
Sön 1/10 • 11.00
Mässa
Lisa Berglund 
Sön 8/10 • 11.00
Mässa
Monika Rohdin
Sön 15/10 • 11.00
Mässa
Emelie Björling
Sön 22/10 • 11.00
Mässa
Staffan Stadell

TUREBERGSKYRKAN
Morgonbön tis-fre 8.45
inställd 5/9 och 25/10
Lunchmässa tis 
12.30, inställd 5/9
Bibelmeditation ons 12.30, 
inställd 25/10 
Tyst meditation fre 12.30
 
Sön 3/9 • 15.00
Mässa
Höstupptakt
Lilijana Berg
Sollentuna Gospel under 
ledning av Karin Runow 
och Johannes Jareteg. 
sön 10/9 • 15.00
Mässa
Fredrik Hamrén
Turebergs kyrkokör. 
Sön 17/9 • 15.00
Mässa
Erik Olebark Ringheim
Minigospel. 
Sön 24/9 • 15.00
Mässa
Robert Thysell
Ons 27/9 • 19.30
Sändningsmässa
Sön 1/10 • 15.00
Mässa
Lilijana Berg
Sollentuna Gospel. 
Sön 8/10 • 15.00
Mässa
Erik Olebark Ringheim
Minigospel
Sön 15/10 • 15.00
Mässa
Fredrik Hamrén
Sön 22/10 • 15.00
Mässa
Erik Olebark Ringheim
Turebergs kyrkokör och 
Lillgospel

Sön 15/10 • 10.00
Mässa
Maria Westblom
Sön 15/10 • 18.00
Mässa
Maria Westblom
Sön 22/10 • 10.00
Mässa
Lovsångsgrupp
Sön 22/10 • 18.00
Mässa

EDSBERGSKYRKAN
Veckomässa  ons 11.30

Sön 3/9 • 11.00
Gudstjänst 
Höstupptakt
Hanna Holmlund
Edsbergs kyrkokör
Sön 10/9 • 11.00
Mässa 
Sångglädje
Kom och fira vår vackra 
träkyrka som fyller 45 år.
Sön 17/9 • 11.00
Gudstjänst för små och 
stora
Kjell Dellert
Barnkören och Sång-
kompaniet
Sön 24/9 • 11.00
Mässa
Hanna Holmlund
Välkomnande av nya 
distriksprästen Staffan 
Simonsson
Sön 1/10 • 11.00
Temagudstjänst Texter 
av Tage Danielsson
Kjell Dellert
Mon Coeur
Tor 5/10 • 10.00
Småbarnsgudstjänst
Kjell Dellert
Sön 8/10 • 11.00
Mässa
Staffan Simonsson
Edsbergs Kyrkokör
Sön 15/10 • 11.00
Mässa
Hanna Holmlund
Stella Cantica
Sön 22/10 • 11.00
Gudstjänst för små och 
stora, avslutning av  
Reformationsjubiléet.
Kjell Dellert
Barnkören och Sång-
kompaniet

du är väl  
medlem i  
svenska  
kyrkan? 

 

 

Om inte, hör av dig så ord-
nar vi det! 
Tfn 08–505 513 00 
www. svenskakyrkan.se/
sollentuna

Sollentuna kyrka 
Kyrkvägen 2 
S:t Larsgården 
Prästgårdsvägen 4 
Sollentuna kyrkogård 
Johan Berndes väg 1 

Edsbergskyrkan 
Kaplansbacken 2 
Kummelby kyrka 
Sollentunavägen 83 
Turebergskyrkan 
Sköldvägen 12B 

S:t Eriks kyrka 
Utsiktsvägen 8 
Församlingshuset 
Sköldvägen 10 
Silverdalskapellet,  
Silverdalssalen, 

Silverdals griftegård 
Sollentunavägen 19 
Stillhetens kapell 
Johan Berndes väg 1 
Rotebrokyrkan 
Ytterbyvägen 4 

Pingstkyrkan 
Sollentunavägen 193 
Missionskyrkan 
Kapellvägen 2 
Helenelundskyrkan 
Sollentunavägen 74   

HITTA TILL KYRKAN

För mer information, se kalendern på hemsidan svenskakyrkan.se/sollentuna

Gilla oss på
facebook
Sollentuna församling
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POSTENS GRUPPFÖRSÄNDELSER

kyrkoherden

har ordet
Kyrkporten delas ut av PostNord till 28 463 hus-
håll i Sollentuna. Tidningen är samhällsinforma-
tion enligt PostNords bestämmelser och delas 
därför ut till alla hushåll, även de som har en 
dekal med ”nej tack till reklam”. Svenska kyrkan 
Sollentuna kan inte påverka detta.

Lasse Svensson
kyrkoherde
lasse.svensson@svenskakyrkan.se

Tänk om man kunde 
rösta på “Hela Kyrkan”
DET VAR EN KOMPIS som pluggade till 
präst och jobbade extra som kyrkvakt-
mästare som kom med idén och namnet: 
en nomineringsgrupp som skulle ställa 
upp i kyrkovalet till kyrkomötet; namn 
och uppdrag: ”Hela Kyrkan”.

NAMNET ÄR ju strålande! med en dub-
beltydighet som beskriver både ett önskat 
tillstånd och som berättar om vägen dit, 
en vårdande omsorgsfull uppmaning: 
Hela Kyrkan! Det blev ingen sådan nomi-
neringsgrupp. Och han har inte fullföljt 
sina prästplaner.

DET ÄR NÅGRA år sedan. Då som nu – 
ibland är tonen hård, inte bara i sam-
hällsdebatten, utan också i kyrkan. Hård.  
Med snabba omdömen, generaliseringar 
och grupperingar. I sociala medier, i 
andra medier, i mail. Ord som dömer och 
skiljer oss åt. Som om vi kunde skicka 
alla som inte tycker som ”vi” till någon 
annanstans på planeten. Kompisen dröm-
de om något annat. Så gjorde Jesus också. 
Texterna och bilderna i Bibeln är många, 
som vill beskriva just detta, helhet, full-
het, det kompletta som idealet, närmast 
det heliga, som är så helt i sig själv. 

DET ÄR KYRKOVAL om bara några  
veckor, 17 september. Tänk om man kun-
de rösta på ”Hela Kyrkan”. Och kanske är 
det det man kan!

ALLA DESSA OLIKA grupper som ställer 
upp, med alla dessa olika människor 

som finns med, för att ta ansvar i kyr-
kans beslutande organ; alla dessa olika 
människor, det är ju en bra början! Eller? 
Några är väldigt lika, och tycker väldigt 
lika, några tycker väldigt olika, men 
är kanske väldigt lika i att tycka just så 
väldigt olika.      Och alla dessa ”olik-ing-
ar” ska rymmas i församlingen?! Javisst, 
för sådana är vi människor som är med 
i kyrkan. Tänk vilken skaparfantasi hos 
vår Herre. 

UPPDRAGET ANGÅR oss alla: Hjälpa 
människor att leva Var-dag-med-Gud, 
och att vara med och hela världen och 
hela mänskligheten. Det är ett uppdrag 
som heter duga. 

NÅGRA SKA dessutom i kyrkan få ta ett 
särskilt ansvar, i kyrkans beslutande 
organ, för att göra uppdraget möjligt och 
hållbart. Ta ansvar för kyrkans beslut. 
Och det börjar med dig. Du bestämmer 
vem som i fyra år ska vara din röst i 
kyrkans beslutande organ, bland förtro-
endevalda som ska spegla Hela Kyrkan 
och verka för Hela Kyrkan.

Helhet. Att Jesus valde just tolv lärjungar är ing-
en slump. Tolv-talet är bilden för det totala, hela 
och kompletta. Och när det i Bibeln symboliskt 
berättas om att det ska bli hundrafyrtiofyra tusen 
människor i himlen så är det bästa lek med ord 
och siffror, tolv gånger tolv är hundrafyrtiofyra, 
och tusentalet en förstärkning, med andra ord: 
det ska bli fullt gånger fullt och överfullt i Guds 
himmel, där finns rum och plats för alla!


